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Pertemuan 1 

Structure Query Language (DDL) 

 

Tujuan mempelajari DDL yaitu sebagai berikut: 

1. Menanamkan konsep dasar basis data dengan SqlYog atau MySQL  

2. Mengerti dan paham penggunaan Data Definition Language  (Bisa membuat 

sebuah database dan sebuah table) 

3. Mengerti dan memahami kesamaan fungsi mysql atau SqlYog 

1. Dasar Teori  

SQL (kependekan dari : Structured Query Language) adalah bahasa standar yang 

digunakan untuk mengakses sebuah basis data relasional.  

Perintah SQL tidak case sensitive (untuk perintah, pengetikan nama field dan 

atribut sesuai dengan penamaan) namun digunakan huruf besar untuk membedakan 

antara perintah dan objek. Setelah  selesai mengetikkan command SQL  harus  

diakhiri  dengan tanda  ;  (titik  koma).  

2. Pengertian Data Definition Language (DDL) 

Data   Definition   Language   adalah   perintah   definisi   struktur   table.    

Dibahas   mengenai bagaimana cara membuat table (create table), mengubah 

struktur table (alter table) dan menghapus table (drop table). 

3. Pengertian Data Manipulation Language (DML) 

Pada DML akan dibahas bagaimana cara memanipulasi data.  

Manipulasi data yang dimaksud meliputi bagaimana cara memasukkan data atau 

record ke dalam tabel (insert), memperbaharui data (update), menghapus data (delete) 

dan memilih data (select).  

4. Macam_Macam Tipe data 

 CHAR(n) 

Mendifinisikan string sepanjang n karakter. 
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 VARCHAR(n) 

Mendifinisikan string yang panjangnya dapat berubah dengan maksimal n karakter. 

 INT(n) 

Mendifinisikan integer yang panjangnya dapat berubah dengan maksimal n karakter. 

 TEXT 

Mendifinisikan text atau string dengan panjang yang tidak diketahui. 

 DATE 

Mendifinisikan tanggal, tahun dan bulan dengan beberapa macam tipe yaitu: 

 

5. Macam-Macam Operator 

 OPERATOR PERBANDINGAN 

Yang termasuk operator perbandingan adalah tanda = >  >= <  <= <> 

 OPERATOR ARITMETIKA 

Yang termasuk dalam operator aritmetika adalah + - / dan *.  

 OPERATOR KARAKTER 

Operator karakter digunakan bila ingin menampilkan data yang hanya kita ingat 

sebagian atau beberapa bagian tertentu saja dari data tersebut. Operator yang 

digunakan misalnya :like 

 OPERATOR LOGIKA 

Not, and, or 

6. Langkah-Langkah Pratikum  

1. DDL membuat database  

Sintak membuat/create database: 

CREATE DATABASE nama_database; 

Latihan 1. Buatlah database akademik 
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2. DDL membuat tabel  

Sintak membuat/create tabel: 

CREATE TABLE nama_tabel  

( 

nama_field_ke-1 tipe_data,  

nama_field_ke-2 tipe_data, 

nama_field_ke-n tipe data, 

constraint_constraint 

); 

Latihan 2. Buatlah tabel mahasiswa berikut ini: 

Create table mahasiswa 

( 

Npm char(9), 

Nama varchar(10), 

Primary key(npm) 

); 

Latihan 3 Buatlah tabel mata kuliah berikut. perhatikan tipe data dan panjang 

field yang dipakai serta PK yang ada di tabel mata kuliah tersebut.  

 

3. DDL sintak melihat struktur tabel 

Sintak : 

   desc nama_table; 

contoh : 

   desc matakuliah; 

4. DDL Mengubah Struktur tabel (Alter Table) 

Sintak : 

   ALTER TABLE nama_tabel 

   ADD | MODIFY | DROP | RENAME nama_field; 
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Latihan 4. Rubahlah nama table matakuliah menjadi daftar_matakuliah. 

ALTER TABLE nama_tabel_lama 

RENAME nama_tabel_baru; 

Latihan 5. Rubahlah tipe data  sem dari int(2) menjadi int(3) pada table 

daftar_matakuliah. 

Latihan 6. Tambahkan satu field baru yaitu jenjang char(2) pada table 

daftar_matakuliah tsb 

Latihan 7. Hapus kembali field jenjang  

5. DDL Menghapus Tabel (delete table) 

Sintak : 

   drop table nama_table; 

Latihan 8. hapuslah table mahasiswa. 

6. DDL Melihat database dan tabel yang ada 

Sintak : 

   Show databases; 

   Show tables; 

7. Latihan Mandiri Pratikum 1 

1. Buat database akademik 

2. Buatlah tabel Mahasiswa dengan field : nim char(10), nama varchar(30), 

alamat varchar(30).  

3. Setelah selesai nomor 1, tambahkan primary key pada field nim dengan 

menggunakan alter 

4. Rubah pula tipe data nim dari char(10) menjadi char(9) 

5. Tambah sebuah kolom baru dengan nama field tgl_lahir tipe data date 

6. Hapus kembali kolom tgl_lahir tersebut 

7. Analisa, apakah yang membedakan antara char dan varchar? 

8. Setelah anda kerjakan latihan di atas, coba anda masuk ke aplikasi database 

tersebut, apakah database akademik perlu dibuat ulang? 
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9. Hapus table Mahasiswa, apakah database akademik masih ada? Apa saja isi 

tabel nya? 

8. Tugas Pratikum 1 

1. Buatlah sebuah database dengan nama Latihan_1 

2. Buat sebuah tabel dengan nama table pegawai dengan field nip char(3) not 

null, nama varchar(25), jabatan varchar(20), gaji int(13) 

3. Rubah nama tabel pegawai menjadi kepegawaian 

4. Tambahkan primary key untuk fiel nip 

5. Apa fungsi not null di atas 
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Pertemuan 2 

Structure Query Language (DML) 

 

Tujuan mempelajari DML sebagai berikut : 

1. Mengerti dan paham penggunaan Data Manipulation Language 

2.  Mengerti cara seleksi data  

1. Pengertian DML 

Pada DML akan dibahas bagaimana cara memanipulasi data.  

Manipulasi data yang dimaksud meliputi bagaimana cara memasukkan data atau 

record ke dalam tabel (insert), memperbaharui data (update), menghapus data (delete) 

dan memilih data (select).  

2. DML Memasukan data  

Insert bertujuan memasukkan data atau record ke dalam suatu tabel. Pengisian 

data bisa berlaku untuk satu record penuh. Artinya, semua field dalam record tersebut 

akan diisi. Selain itu kita juga dapat hanya mengisi beberapa field saja. 

SINTAK : 

 

Latihan 

Buat kembali database akademik 

Table matakuliah (jgn lupa kd_mk sebagai PK) 

Contoh insert data: 

Insert into matakuliah (kd_mk, nama,sks,sem) 

Values (‘SE001’,’Basis data’,2,4); 

Masukkan lagi 4 data yang lain ke table tersebut secara keseluruhan (tidak satu-satu) 

Untuk bisa menampilkan data, maka gunakan sintak : 

SELECT * FROM MATAKULIAH; 
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Latihan 

Setelah 5 data tersebut masuk ke dalam table akademik, coba masukkan kembali data 

berikut se006 pemrograman komputer I sks 4 (tanpa ada semester).  

Bagaimana caranya? 

 

3. DML Memperbarui Data 

Update bertujuan memperbaharui data lama dengan data yang baru. Perintah ini 

digunakan apabila  sudah  ada  record pada  suatu  field  namun  ternyata  record 

tersebut  salah.  Sama seperti  insert  kita  dapat  hanya  mengubah  satu  field  dari  

record  atau  beberapa  atau semuanya. 

UPDATE nama_tabel 

SET nama_field_1 = data_baru_1, nama_field_2 = data_baru_2 

WHERE nama_field = data_lama; 

Latihan: 

Perbaiki data sks mk basis data dari 2 menjadi 3 

Update  matakuliah  

Set sks=‘3’  

Where nama=‘basis data’; 

4. DML Menghapus Data 

Delete bertujuan untuk   menghapus data atau record. Penghapusan record bisa 

dilakukan secara keseluruhan artinya seluruh record dalam tabel tersebut akan dihapus 

berbeda dengan drop dimana tabel yang akan dihapus. 

Sintak:  

 DELETE FROM nama_tabel; 

Penghapusan  juga  bisa  dilakukan  untuk  sebagian  data  saja.  Penghapusan  

data  tipe  ini digunakan where sebagai suatu kondisi untuk memilih record yang akan 

dihapus 

 sintak: 

 DELETE FROM nama_tabel WHERE nama_field = kondisi 
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Latihan 

Coba hapus matakuliah statistik ! 

Coba hapus matakuliah yang semesternya 2!  

5. DML Menampilkan Data 

Select bertujuan untuk menampilkan atau menyeleksi data yang diinginkan dari 

sekumpulan data yang ada. Select sering disebut dengan istilah QUERY. Perintah 

Select secara lebih khusus akan dibahas pada pertemuan berikutnya, sekarang hanya 

akan dibahas kegunaan dasarnya. 

Sintak: 

SELECT nama_field FROM nama_tabel WHERE kondisi; 

Select * from matakuliah; 

Select kd_mk, nama from matakuliah; 

Bandingkan hasil ke dua sintak tersebut! 

Latihan Coba tampilkan nama matakuliah yang sks nya >2 

6. Latihan Mandiri Pratikum 2 

 

7. Tugas Pratikum 2 

1. Buatlah sebuah database dengan nama Latihan_1. Jika sudah ada database trs di 

laptop anda, tidak perlu dibuat lagi 

2. Buat sebuah tabel dengan nama pegawai. Create table pegawai dengan field nip 

char(3) not null, nama varchar(25), jabatan varchar(20), gaji int(13) dengan nip 

sebagai primary key 
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3. Masukkan 5 buah data (data yang dimasukkan terserah anda) 

4. Tampilkan data dengan menggunakan teknik comparison <, > dan =, misalnya 

menampilkan data yang memiliki gaji lebih besar dari 2 juta, dll.  

5. Tampilkan data nama pegawai yang memiliki gaji antara range tertentu dengan 

menggunakan between 
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Pertemuan 3 

Structure Query Language Relasi One To One 

 

 Tujuan mempelajari relasi one to one sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mengerti cara mengimplementasikan ER-Diagram relasi one to one  

2. Mahasiswa bisa menampilkan data dari 2 tabel 

1. One to one  

 

Berdasarkan ER-Diagram antara dosen mengepalai jurusan, diperoleh 2 buah entitas / 

tabel yaitu tabel Dosen dan tabel Jurusan. Primary key kd_dos dari tabel dosen, 

diletakkan pada tabel jurusan, karena yang memperoleh derajat minimum paling 

besar adalah jurusan 

 

Implementasikanlah ERD di atas kedalam bentuk tabel dengan langkah-langkah 

berikut: 

1. Buatlah sebuah database bernama akademik 

2. Buatlah ke dua tabel tersebut 

Tabel Dosen : 
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CREATE TABLE dosen 

( 

kd_dosen CHAR(5) NOT NULL, 

nama_dosen VARCHAR(30), 

alamat_dosen VARCHAR(30), 

PRIMARY KEY (kd_dosen) 

) 

ENGINE=INNODB; 

  Tabel Jurusan :  

CREATE TABLE  jurusan 

( 

kd_jur CHAR(3) PRIMARY KEY NOT NULL, 

nama_jur VARCHAR(20), 

kd_dosen CHAR(5), 

FOREIGN KEY (kd_dosen) REFERENCES dosen(kd_dosen) 

) 

ENGINE=INNODB; 

Nb. Untuk menggunakan foreign key, maka engine yang digunakan adalah INNODB 

3. Isilah data untuk tabel dosen kemudian isikan pula untuk tabel jurusan  

 

 

4. Lakukan operasi SELECT berdasarkan kedua tabel tersebut 

Tampilkan nama dosen yang menjadi ketua jurusan di teknik sipil? 

Sintak: 
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Select field1,field2,.... 

From nama_table1, nama_tabel2,... 

Where nama_table1.pk=nama_tabel2.pk; 

  

Select nama_dosen  

From dosen, jurusan 

Where dosen.kd_dosen=jurusan.kd_dosen 

and jurusan.nama_jur=’sipil’; 

5. Latihan Pratikum 3 

1. Tampilkan berapakah kode dosen dari dosen yang bernama Andini? 

2. Tampilkan seluruh nama dosen yang ada! 

3. Tampilkan jurusan apa saja yang ada! 
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Pertemuan 4 

Structure Query Language  Relasi One To Many 

 

Tujuan Mempelajari relasi one to many sebagai berikut : 

1. Mahasiswa mengerti cara mengimplementasikan ER-Diagram relasi one to many 

2. Mahasiswa bisa menampilkan data dari 2 tabel 

1. Persiapan relasi one to many 

 Import lah kembali database pada pertemuan 3 ke PC yang ada di labor 

 Jika anda membawa laptop, gunakan database pertemuan 3 

2. One to many  

 

Berdasarkan ER-Diagram antara dosen mengajar kuliah, diperoleh 2 buah entitas / 

tabel yaitu tabel Dosen dan tabel Kuliah. Untuk merelasikan antara one to many, 

maka primary key tabel diletakkan pada tabel yang memiliki derajat relasi N.  

3. Implementasikanlah ERD di atas kedalam bentuk tabel dengan langkah-langkah 

berikut: 

Karena tabel dosen sudah ada, maka buatlah tabel kuliah 

CREATE TABLE kuliah 

( 

kd_kul CHAR(5) PRIMARY KEY NOT NULL, 

nama_kul VARCHAR(30), 

sks INT(1), 

semester INT(1), 

kd_dosen CHAR(5), 
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tempat CHAR(3), 

hari char(8), 

waktu CHAR(11), 

FOREIGN KEY (kd_dosen) REFERENCES dosen(kd_dosen) 

) 

ENGINE=INNODB; 

4. Isilah data untuk tabel berikut  

 

5. Latihan Pratikum 4  

Tampilkan data berikut: 

1. Siapakah nama dosen yang mengajar matakuliah alpro 1? 

2. Di hari , waktu dan ruang manakah dosen andini mengajar? 

3. Siapa saja dosen yang mengajar pada hari senin ruang 301? 

6. Tugas Pratikum 4 

1. Buatlah sebuah database dengan nama praktikum_3_dan_4 

2. Buatlah ERD tentang SI Perpustakaan ,minimal 3 entitas (tentukan  relasi 1 to 1 

dan 1 to many nya) 

3. Masukkan minimal 5 buah data! 

4. Buatlah queri untuk menampilkan data tersebut. Queri bebas, anda yang membuat 

sendiri. Minimal 5 queri. 
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Pertemuan 5 

Structure Query Languag Relasi Many To Many 

 

 Tujuan mempelajari relasi many to many sebagai berikut : 

1. Mahasiswa mengerti cara mengimplementasikan ER-Diagram relasi many to 

many 

2. Mahasiswa bisa menampilkan data lebih dari 2 tabel 

1. Struktur many to many 

 

2. Buatlah database ERD tersebut lengkap dengan table dan datanya! 

Contoh table mata_kuliah: 

CREATE TABLE mata_kuliah 

( 

kd_mk CHAR(5) PRIMARY KEY NOT NULL, 

nama_mk VARCHAR(30), 

sks INT(1), 

semester INT(1) 

) 



16 
 

ENGINE=INNODB; 

Jangan lupa  pada tabel gerund entity akan terbentuk 1 table baru. Buatlah foreign key 

ke table baru tersebut! 

CREATE TABLE penilaian 

( 

npm CHAR(9), 

Kd_mk CHAR(5), 

nilai CHAR(1), 

FOREIGN KEY (npm) REFERENCES mahasiswa(npm), 

FOREIGN KEY (kd_mk) REFERENCES matakuliah (kd_mk) 

) 

ENGINE=INNODB 

3. Isilah tabel tersebut seperti berikut ini  

 

4. Lakukan operasi SELECT berdasarkan kedua tabel tersebut 

Tampilkan npm,nama dan nilai seluruh mahasiswa untuk mk basis data 

Sintak: 

Select field1,field2,.... 
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From nama_table1, nama_tabel2,... 

Where nama_table1.pk=nama_tabel2.pk 

And nama_table2.pk=nama_tabel3.pk 

And kondisi; 

 

Select nilai.npm, mahasiswa.nama, penilaian.nilai 

From matakuliah, mahasiswa, penilaian 

Where mahasiswa.npm=penilaian.npm 

and penilaian.kd_mk= matakuliah.kd_mk 

and matakuliah.nama=’basis data’; 

5. Latihan 5 

1. Tampilkan nama matakuliah yang diambil oleh mhs Budi 

2. Tampilkan npm, nama_mhs, nama_mk, nilai seluruh mahasiswa 

6. Tugas Pratikum 5 

1. Buatlah sebuah database dengan nama praktikum_5 

2. Buatlah ERD tentang SI Perpustakaan yang mana ERD tersebut memiliki relasi 

many to many 

3. Masukkan minimal 5 buah data! 

4. Buatlah queri untuk menampilkan data tersebut. Queri bebas, anda yang membuat 

sendiri. Minimal 5 queri yang diambil dari 2 tabel dan 3 tabel (bukan dari 1 tabel) 
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Pertemuan 6 

Structure Query Language AGREGASI 

 

 Tujuan mempelajari Agregasi sebagai berikut : 

1. Mahasiswa mengerti menggunakan fungsi agregasi 

2. Mahasiswa bisa menampilkan data dari 3 tabel 

1. Macam-Macam Agregasi 

 Count untuk mendapatkan nilai banyaknya record hasil query. 

 Sum untuk mendapatkan nilai total suatu atribut numerik hasil query. 

 Avg untuk mendapatkan nilai rata-rata suatu atribut numerik hasil query. 

 Max untuk mendapatkan nilai terbesar dari suatu atribut hasil query. 

 Min untuk mendapatkan nilai terkecil dari suatu atribut hasil query. 

2. Gunakan database minggu lalu  

3. Contoh agregasi  

 Menampilkan Total_SKS untuk Kuliah di Semester 2 : 

select sum (SKS) 

from matakuliah 

where Semester = 2 

 Menampilkan rata-rata SKS untuk semua Mata Kuliah 

select avg (SKS) 

from matakuliah 

4. Latihan 6 

1. Tampilkan npm,nama dan nilai seluruh mahasiswa yang mengambil kuliah di 

semester 2 

2. Tampilkan total SKS yang diambil mhs Budi 

3. Berapakah semester paling tinggi yang diambil oleh seluruh mahasiswa dan siapa 

saja nama mahasiswa tersebut 

4. Tampilkan nama dan total sks yang diambil oleh seluruh mahasiswa 

5. Tugas Pratikum 6  

1. Buatlah 3 queri berdasarkan tugas praktikum minggu lalu 

2. Lengkapi dengan printscreen hasil queri tsb 
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Pertemuan 7 

SIMULASI UAS PRAKTIKUM BASIS DATA 

 

1. Buatlah query database dan tabel dibawah ini 

  

2. Isilah data pada tabel 

 

3. Buatlah queri untuk pertanyaan berikut dan temukan jawaban queri dibawah ini 

1.  Apa saja gejala penyakit demam berdarah? 

2. Apa solusi penyakit Liver? 

3. Apa saja penyakit yang memiliki solusi cek lab darah? 

4. Tampilkan nama_penyakit, nama_gejala dan solusi untuk seluruh penyakit? 


