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CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) YANG DIBEBANKAN PADA MATA KULIAH      

 Ranah sikap: 
1. Menunjukkan sikap saling bekerjasama untuk memahami dan menyelesaikan masalah di sekitar. 
2. Menunjukkan sikap mempunyai tanggungjawab atas pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing 
3. Mampu berkomunikasi baik dengan lingkungan disekitarnya 

Ranah keterampilan umum: 
1. Mampu berpikir kritis, logis dan sistematis dalam memahami dan menyelesaikan masalah di lingkungannya sesuai dengan 

keahlian yang berbasis teknologi informasi 
2. Mampu memberikan keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah sesuai keahliannya. 

Ranah keterampilan khusus: 
1. Mampu membuat rencana penyelesain masalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu konsep basis data 
2. Mampu mengimplementasikan masalah di sekitar dengan aplikasi basis data 

Ranah pengetahuan: 
1. Mampu menguasai konsep basis data secara teoritis 
2. Mampu membuat rancangan basis data sesuai permasalahan yang ada disekitar 
3. Mampu mengimplementasikan rancangan basis data dalam sebuah query SQL untuk menyelesaikan masalah di sekitar 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

 CPMK merupakan turunan/uraian spesifik dari CPL-PRODI yg berkaiatan dengan mata kuliah ini 

Setelah mengikuti dan menyelesaikan pembelajaran basis data maka diharapkan mahasiswa mampu merancang dan membangun 

suatu aplikasi database (C6), mampu menampilkan hasil perancangan database dengan pemrograman dabase (A2) dan mampu 



membuat pengelolaan data mahasiswa dengan pemrograman database (P5)Mahasiswa mampu membuat pengelolaan data 

mahasiswa dengan pemrograman database 

Diskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan konsep basis data, pemodelan data baik secara logik maupun fisik, query SQL baik Data Definition 
Language (DDL) dan Data Manipulation Languange (DML) serta implementasi permasalahn disekitar dengan memanfaatkan basis data 
 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

Bahan kajian MK basis data adalah :  
1. Konsep dasar manajemen informasi; 
2. Sistem basis data; 
3. Pemodelan data; 
4. Basis data logic dan fisik; 
5. Bahasa query. 
6. Implementasi basis data dalam permasalahan di sekitar 
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1. Pengantar Teknologi Informasi  
2. Algoritma dan Pemrograman 

 

 

 

 



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 
[Media & 

Sumber 

Belajar] 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

(Penugasan) 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 1-2 Mahasiswa dapat 
memahami tujuan 
perkuliahan 
(kontrak kuliah), 
serta memahami 
dasar-dasar sistem 
basis data,  
 
 
 

- Kontrak kuliah, 
RPS,PP 

- definisi dan system 
kerja dari system file 

- definisi, keuntungan 
basis data 

- objek basis data 

- contoh pemanfaatan 
basis data 

pembelajaran 
berpusat pada 
mahasisswa 
(SCL), meliputi 

- Ceramah 

- Diskusi.  

- Tanya 
jawab. 

 
Media dan 
Sumber 
Belajar: 

- Buku 
referensi.  

- LCD 
projector.  

- Papan tulis. 

- Internet 

2x2x50’ - Mendengarkan 
penjelasan dan 
diskusi kontrak 
kuliah, RPS dan PP 

- Aktif mengkaji 
referensi yang 
berkaitan 

- Melakukan diskusi 
tentang dasar sistem 
basis data : system 
file dan objek basis 
data 

- Memberikan 
kesimpulan yang 
tepat 

 

Ketepatan unjuk 
kerja 
memahami dan 
menjelaskan 
konsep basis 
data 

- Menjelaskan 
konsep basis 
data 

- Analisa 
permasalahan 
disekitar 
untuk 
memanfaatka
n basis data 

- Kesimpulan 
yang tepat 

 

10 



3 Menjelaskan 
macam model data 
dan model data 
relasional 

- Macam-macam 
model data 

- Model data 
relasional: istilah dan 
penjelasannya, 
contoh 
pemanfaatannya 

 

pembelajaran 
berpusat pada 
mahasisswa 
(SCL), meliputi 

- Presentasi 

- Ceramah 

- Diskusi.  

- Tanya 
jawab. 

- penugasan. 
 
Media dan 
Sumber 
Belajar: 

- referensi, 
jurnal.  

- LCD 
projector.  

- Papan tulis. 

- Internet 

1x2x50’ - Mempresentasik
an materi 

- Aktif berdiskusi,  

- memberikan 
kesimpulan 
dengan tepat 

Ketepatan unjuk 

kerja 

menjelaskan 

model data 

- Menjelas
kan 
macam-
macam 
model 
data dan 
model 
data 
relasi 

- Analisa 
pemanfa
atan 
model 
data 

- Kesimpul
an yang 
tepat 

 
 
 
 

10 



4-5 Menjelaskan dan 
merancang basis 
data dengan model 
data ERD 

- komponen dalam 
Model data Entity 
Relation (ER) 

- Merancang basis 
data dengan model 
ER 

- Transformasi ERD ke 
model relasi 

pembelajaran 
berpusat pada 
mahasisswa 
(SCL), meliputi 

- Presentasi 

- Ceramah 

- Diskusi.  

- Tanya 
jawab. 

- penugasan. 
 
Media dan 
Sumber 
Belajar: 

- referensi, 
jurnal.  

- LCD 
projector.  

- Papan tulis. 
Internet 

2x2x50’ - Mempresentasik
an materi 

- Aktif berdiskusi,  

- memberikan 

kesimpulan 

dengan tepat 

Ketepatan unjuk 
kerja dengan 
merancang 
basis data 
model ERD 
 

- Menjelas
kan 
macam-
macam 
model 
data dan 
model 
data 
relasi 

- Analisa 
pemanfa
atan 
model 
data 

- Kesimpul
an yang 
tepat 

 

15 



6-7 Menjelaskan teknik 
normalisasi 

Normalisasi dalam 
model data relasi 

pembelajaran 
berpusat pada 
mahasisswa 
(SCL), meliputi 

- Presentasi 

- observasi 

- Ceramah 

- Diskusi.  

- Tanya 
jawab. 

 
Media dan 
Sumber 
Belajar: 

- referensi, 
jurnal.  

- LCD 
projector.  

- Papan tulis. 

- Internet 

2x2x50’ - Mempresentasik
an materi sesuai 
hasil belajar dan 
observasi di 
lingkungan 
sekitar 

- Aktif berdiskusi,  

- memberikan 
kesimpulan 
dengan tepat 

Ketepatan 
unjuk kerja 
melakukan 
normalisasi 
data 

- Kemamp
uan 
Menjelas
kan 
teknik 
normalis
asi 

- Analisa 
pemanfa
atan 
pada 
contoh 
masalah 
di sekitar 

- Kesimpul
an yang 
tepat 

 

15 
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9 Memahami dan 
mempraktekkan 
Perintah dasar SQL 
(DDL) 

- Konsep bahasa 
query sql 

- Perintah dasar SQL 
yang termasuk 
dalam DDL  

 

pembelajaran 
berpusat pada 
mahasisswa 
(SCL), meliputi 

- Ceramah 
inovatif 

- Diskusi.  

- Tanya 
jawab. 
 

Media dan 
Sumber 
Belajar: 

- referensi, 
jurnal.  

- LCD 
projector.  

- Papan tulis. 
Internet 

1x2x50’ - Mendengarkan 

penjalasan 

tentng query 

SQL 

- Aktif mengkaji 

referensi, jurnal 

yang 

memanfaatkan 

query SQL 

- Melakukan 

praktek dan 

diskusi 

pembelajaran 

- Memberikan 

kesimpulan 

dengan tepat 

- Ketepata
n unjuk 
kerja 
dalam 
mempra
ktekkan 
query 
SQL 
untuk 
DDL 

-  

- kemamp
uan 
menjelas
kan 
fungsi 
tiap 
query 
SQL 

- kemamp
uan 
memanfa
atkan 
dalam 
contoh 
permasal
ahan 

- kemamp
uan 
memberi
kan 
kesimpul
an 
dengan 
tepat 

10 



10-11 Memahami dan 
mempraktekkan 
Perintah dasar SQL 
(DML) 

- Perintah dasar SQL 
yang termasuk 
dalam DML 

- Pemanfaatan DML 
dalam sebuah 
masalah  

 

pembelajaran 
berpusat pada 
mahasisswa 
(SCL), meliputi 

- Ceramah 
inovatif 

- Presentasi 

- Diskusi.  
 
Media dan 
Sumber 
Belajar: 

- referensi, 
jurnal.  

- LCD 
projector.  

- Papan tulis. 

- Internet 

2x2x50’ - Mendengarkan 

penjalasan 

tentng query 

SQL 

- Aktif mengkaji 

referensi, jurnal 

yang 

memanfaatkan 

query SQL 

- Melakukan 

praktek dan 

diskusi 

pembelajaran 

- Memberikan 

kesimpulan 

dengan tepat 

- Ketepata
n unjuk 
kerja 
dalam 
mempra
ktekkan 
query 
SQL 
untuk 
DML 

- kemamp
uan 
menjelas
kan 
fungsi 
tiap 
query 
SQL 

- kemamp
uan 
memanfa
atkan 
dalam 
contoh 
permasal
ahan 

- kemamp
uan 
memberi
kan 
kesimpul
an 
dengan 
tepat 

10 



12-13 Merangcang dan 
analisa basis data 
dari permasalahn 
disekitar 

- pengamatan 
permasalahan di 
sekitar 

- perancangan 
basis data   

pembelajaran 
berpusat pada 
mahasisswa 
(SCL), meliputi 

- Presentasi 

- Diskusi.  

- Penugasan 
(problem 
based 
learning). 

 
Media dan 
Sumber 
Belajar: 

- referensi, 
jurnal.  

- LCD 
projector.  

- Papan tulis. 

- Internet 

2x2x50’ - Melakukan 

pengamatan/ob

servasi pada 

obyek 

permasalahn 

- Mengumpulkan 

data penunjang 

- Melakukan 

perancangan 

basis data 

dengan model 

data ERD/model 

data relasi 

- Ketelitian 
dan 
pengama
tan objek 
masalah 

- Aktif 
mengkaji 
referensi
/jurnal 

- Analisa 
masalah 

- Melakuk
an 
perancan
gan basis 
data 
sesuai 
hasil 
pengama
tan 

Ketepatan 
unjuk kerja 
dalam 
merancag 
basis data 
sesuai 
masalahnya 

 

15 



14-15 Melakukan 
Implementasi 
rancangan basis 
data  dalam sebuah 
pengolah basis 
data (query SQL) 

implementasi 
rancangan basis 
data dalam query 
SQL 

pembelajaran 
berpusat pada 
mahasisswa 
(SCL), meliputi 

- Praktek 

- Presentasi 

- Diskusi.  

- Tanya 
jawab 

Media dan 
Sumber 
Belajar: 

- referensi, 
jurnal.  

- LCD 
projector.  

- Papan tulis. 
Internet 

2x2x50’ - Aktif engkaji 

permasalahn 

- Mempraktekkan 

query SQL 

berdasar 

permasalahan 

- Mempresentasik

an hasil 

implementasi 

basis data sesuai 

permasalahan 

masing-masing 

- Melakukan 

analisa dan 

diskusi terhadap 

hasil 

implemntasi 

- Ketepata
n unjuk 
kerja 
dalam 
impleme
ntasikan 
hasil 
rancanga
n basis 
data 
dengan 
query 
SQL 

-  

--kemampuan 
menggunakan 
query SQL 
Kemampuan 
implemntasikan 
query SQL 
dengan tepat 
sesuai 
masalahnya 

15 
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