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1-2

Mampu 
memahami dan 
menjelaskan 
serta  
mengimplemen
tasikan query 
sql dengan 
menggunakan 
fungsi-fungsi 
character, 
Number, dan 
Date, serta 
fungsi-fungsi 
konversi, 
NULL, dan 
ekspresi-
ekspresi 
kondisi

- Kontrak 
perkuliahan 

- Review 
pengantar 
query sql 

- Query sql 
menggunakan 
klausa 
WHERE. 

- Query sql 
dengan 
menggunakan 
fungsi  
character, 
number, dan 
date. 

- Query sql 
dengan 
menggunakan 
fungsi-fungsi 
konversi, 
NULL, dan 
ekspresi-
ekspresi 
kondisi.

- Ceramah 
- Praktek

2 x 135 
menit

- Mencari 
informasi 
tentang 
query sql 
dengan 
mengguna
kan fungsi-
fungsi 
character, 
number, 
dan Date 

- Memprakte
kkan query 
sql dengan 
mengguna
kan fungsi-
fungsi 
character, 
number, 
dan Date 

- Query sql 
dengan 
mengguna
kan fungsi-
fungsi 
konversi, 
NULL, dan 
ekspresi-
ekspresi 
kondisi

- Menjelaskan 
penggunaan query 
sql dengan fungsi 
character, 
number, dan 
Date, serta 
fungsi-fungsi 
konversi, NULL, 
dan ekspresi-
ekspresi kondisi. 

- Mempraktekkan 
dan menggunakan 
query sql dengan 
fungsi-fungsi 
character, 
number, dan 
date, sorta serta 
fungsi-fungsi 
konversi, NULL, 
dan ekspresi-
ekspresi kondisi

- Tertulis 
- Praktek

10%

 



3-5

Mampu 
memahami dan 
menjelaskan 
serta 
mengeksekusi 
query/operasi-
operasi JOIN 
untuk 
menggabungka
n data dari 
beberapa 
tabel.

- Cross JOIN 
- Natural JOIN 
- Klausa JOIN 
- Inner JOIN 
- Outer JOIN 
- Fungsi-fungsi 

GROUP 
- Fungsi COUNT, 

DISTINCT. 
- Fungsi GROUP 

BY dan klaus 
HAVING 

- operator-
operator SET

- Ceramah 
- Praktek

3x135 
menit

Mencari 
informasi 
dan diskusi  
dan 
mengimplem
entasikan 
tentang 
jenis-jenis 
operasi 
JOIN : 
- Cross JOIN 
- Natural 

JOIN 
- Klausa 

JOIN 
- Inner JOIN 
- Outer JOIN 
- Fungsi-

fungsi 
GROUP 

- Fungsi 
COUNT, 
DISTINCT. 

- Fungsi 
GROUP BY 
dan klaus 
HAVING 

- operator-
operator 
SET

- Menjelaskan 
jenis-jenis operasi 
JOIN dan 
beberapa fungsi 
yaitu GROUP BY, 
COUNT, DISTINCT, 
klausa HAVING, 
dan operator-
operator SET 

- Mempraktekkan 
dan menggunakan 
query SQL dengan 
macam-macam 
operasi JOIN.

- Tertulis 
- Praktek

20%

 



6-9

Mampu 
memahami dan 
menjelaskan 
serta 
mengeksekusi 
query-query 
sql dengan 
menggunakan 
subquery

- Dasar-dasar 
subquery 

- subquery 
untuk baris 
tunggal 

- subquery 
untuk banyak 
baris

- Ceramah 
- Praktek

4x135 
menit

- Mencari 
informasi 
dan 
berdiskusi 
tentang 
dasar-
dasar 
subquery, 
subquery 
untuk baris 
tunggal, 
dan 
subquery 
untuk 
banyak 
baris 

- Memprakte
kkan dan 
mengguna
kan query 
sql dengan 
mengguna
kan 
subquery

- Menjelaskan 
dasar-dasar 
subquery, 
subquery untuk 
baris tunggal, dan 
subquery untuk 
banyak baris 

- Mengimplementas
ikan query-query 
sql dengan 
menggunakan 
subquery, 
subquery untuk 
baris tunggal, dan 
subquery untuk 
banyak baris

- Tertulis 
- Praktek

20%

 



10-12

Mampu 
memahami dan 
menjelaskan 
serta 
mengeksekusi 
query-query 
sql dengan 
menggunakan 
pernyataan-
pernyataan 
seperti INSERT, 
UPDATE, dan 
perintah-
perintah untuk 
membuat 
tabel, dan 
memodifikasi 
tabel.

- Pernyataan 
INSERT 

- UPDATE nilai-
nilai kolom 
dan 
menghapus 
baris. 

- Membuat 
tabel baru 

- Menggunakan 
tipe data 

- Memodifikasi 
tabel

- Ceramah 
- Praktek

3x135 
menit

- Mencari 
informasi 
dan diskusi 
tentang 
Pernyataan 
INSERT, 
UPDATE 
nilai-nilai 
kolom dan 
menghapus 
baris, 
Membuat 
tabel baru, 
Menggunak
an tipe 
data, 
Memodifik
asi tabel. 

- Memprakte
kkan 
Pernyataan 
INSERT, 
UPDATE 
nilai-nilai 
kolom dan 
menghapus 
baris, 
Membuat 
tabel baru, 
Menggunak
an tipe 
data, 
Memodifik
asi tabel

- Menjelaskan 
penggunaan query 
dengan 
pernyataan 
INSERT, UPDATE 
nilai-nilai kolom 
dan menghapus 
baris, membuat 
tabel baru, 
menggunakan tipe 
data, 
memodifikasi 
tabel 

- Mengimplementas
ikan query sql 
dengan 
Pernyataan 
INSERT, UPDATE 
nilai-nilai kolom 
dan menghapus 
baris, Membuat 
tabel baru, 
Menggunakan tipe 
data, 
Memodifikasi 
tabel.

- Tertulis 
- Praktek

20%

 



13-14

Mampu 
memahami dan 
menjelaskan 
serta 
mengeksekusi 
query-query 
sql dengan 
menggunakan 
beberapa jenis 
constraint.

Membuat dan 
mengelola 
constraint dan 
view : 
- NOT NULL 

constraint 
- UNIQUE 

constraint 
- PRIMARY KEY 
- FOREIGN KEY 
- CHECKconstra

int 
- view 
- User access

- Ceramah  
- Praktek

2x135 
menit

- Mencari 
informasi 
tentang 
jenis-jenis 
constraint 
yaitu NOT 
NULL, 
UNIQUE, 
PRIMARY 
KEY, 
FOREIGN 
KEY, 
CHECK. 

- Mencari 
informasi 
tentang 
view dan 
user 
access. 

- Memprakte
kkan 
query-
query sql 
dengan 
mengguna
kan 
constraint. 

- Memprakte
kkan view. 

- Mengelola 
user 
access

- Menjelaskan 
tentang jenis-
jenis yaitu NOT 
NULL, UNIQUE, 
PRIMARY KEY, 
FOREIGN KEY, 
CHECK. 

- Menjelaskan 
tentang view dan 
penggunaan user 
access 

- Mempraktekkan 
jenis-jenis 
constraint eat 
NOT NULL, 
UNIQUE, PRIMARY 
KEY, FOREIGN 
KEY, CHECK. 

- Membuat view 
- Mengelola user 

access

- Tertulis 
- Praktek

20%
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