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Setelah perkuliahan ini, mahasiswa dapat menerapkan teori 
basis data untuk pembuatan aplikasi basis data dalam 
segala bidang dengan menggunakan bahasa Visual Basic 
6.0 atau dengan program yang lain

Manfaat Mata Kuliah

Matakuliah ini berisi materi tentang konsep dasar sistem 
basis data, aplikasi basis data, pemodelan data, model 

relasional, operator relasi, SQL, normalisasi data, 
perlindungan dan pemulihan data, dan pembuatan aplikasi 

basis data menggunakan Visual Basic 6.0 atau dengan 
program yang lain.
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Tujuan Perkuliahan

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa  diharapkan mampu 
membuat program aplikasi basis data dalam segala bidang dengan 
menggunakan bahasa Visual Basic 6.0 atau dengan program yang 
lain.

Tujuan Umum

Tujuan Khusus

1. Menjelaskan perbedaan pemrosesan file tradisional dengan 
basis data, mengidentifikasikan adanya redundancy dan 
duplikasi data, menjelaskan konsep dasar basis data, 
menjelaskan pengertian Sistem Manajemen Basis Data 
(SMBD), menerangkan komponen-komponen sistem basis 
data, memberikan contoh keuntungan dan resiko pendekatan 
basis data.

2. Menjelaskan apa yang disebut aplikasi basis data, menjelaskan 
komponen sistem aplikasi basis data, menjelaskan 

komponen fungsional aplikasi basis data.

Tujuan Perkuliahan
Tujuan Khusus

3.memahami konsep dan menerapkan teknik-teknik pendeskripsian 
data, relasi data, dan semantik data.
4.memahami dan membangun skema basis data menggunakan 
keterhubungan antara entitas yang dituangkan dalam model entity 
relationship diagram.
5.memahami dan melakukan operasi-operasi manipulasi terhadap 
model basis data relasional secara operasi relasi aljabar dan relasi 
kalkulus.
6.memahami dan melakukan operasi-operasi manipulasi terhadap 
model basis data relasional menggunakan sintak-sintak operasi 
bahasa query SQL.
7.menjelaskan pengertian ketergantungan fungsional,  menjelaskan 
konsep dasar normalisasi data, menjelaskan tahapan normalisasi 
data, membedakan bentuk-bentuk normalisasi data.
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Tujuan Perkuliahan
Tujuan Khusus

8. memahami dan melakukan penanganan terhadap komponen-
komponen yang membangun suatu sistem manajemen basis 
data.

9. mampu membuat program aplikasi basis data dalam segala 
bidang dengan menggunakan bahasa Visual Basic 6.0 atau 
dengan program yang lain.

Metode perkuliahan ini mengkombinasikan antara teori 
dan praktik dengan menggunakan komputer. Untuk 
menjelaskan materi yang sifatnya baru dan dirasa sulit 
digunakan metode ceramah dan tanya jawab. Selain itu, 
untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 
membuat program diberikan tugas melalui metode 
pemberian tugas. Dengan demikian setiap peserta 
diharapkan selalu aktif dalam perkuliahan,  untuk dapat 
memberikan gagasan baru dalam perkuliahan. Metode 
Tanya jawab digunakan untuk mengembangkan materi 
yang sudah diberikan, dalam tanya jawab ini sifatnya dua 
arah antara dosen pengampu dengan peserta. 
Diharapkan dari tanya jawab ini akan muncul gagasan-
gagasan baru yang dapat dikembangkan dan 
diselesaikan oleh mahasiswa. Model pembelajaran yang 
digunakan adalah modelling, demonstrasi, dan asistensi.
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Tugas Perkuliahan

• Setiap bacaan perkuliahan sebagaimana disebutkan pada 
bacaan perkuliahan di atas harus sudah dibaca sebelum 
mengikuti kuliah.

• Latihan yang ada pada masing-masing bab pada hand out 
dijadikan sebagai tugas terstruktur dikerjakan secara individu 

• Tugas kelompok (masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 
mahasiswa) diberikan dengan membuat paper aplikasi Visual 
Basic 6.0 atau dengan program yang lain pada berbagai 
bidang dengan kesulitan yang lebih tinggi. Kemudian tugas ini 
disimulasikan dan dipresentasikan di kelas secara kelompok.

• Pop kuis diadakan secara insidental.
• Evaluasi tengah semester akan diadakan pada pertemuan 

ke-7.
• Ujian Akhir Semester diadakan secara terjadwal
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Pembobotan Nilai

30 %Group project4.

35 %Evaluasi akhir semester3.

30 %Evaluasi tengah semester2.

5 %Pop Kuis1.

ProsentaseUnsur PenilaianNo


