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KATA SAMBUTAN 

 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting 

sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang 

kopeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat 

menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru 

sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut 

kopetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar 

(GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan 

dengan hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji 

kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir 

tahun 2015. Hasil UKG menunjukan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi 

guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut 

dikelompokan menjadi 10 (sepuluh) kelopok kompetensi. Tindak lanjut 

pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui 

program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru 

sebagai agen perubahaan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program 

Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online) dan 

campuran (blended) tatap muka dengan online.  

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag 

Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan 

Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab 

dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi 

guru sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat pembelajaran yang 

dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) 

tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok 

kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan 

yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru. Mari kita 

sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya. 

     Jakarta,  Februari 2016 

     Direktur Jendral 

     Guru dan Tenaga Kependidikan 

 

     Sumarna Surapranata, Ph.D 

     NIP. 195908011985031002 
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KATA PENGANTAR 
 

 

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan 

sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan 

tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, 

peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 

2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru 

dan tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan.  

Buku pedoman Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk  institusi 

penyelenggara program pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan 

petunjuk bagi penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan 

modul yang merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga 

kependidikan. Buku ini disajikan untuk memberikan informasi tentang 

penyusunan modul sebagai salah satu bentuk bahan  dalam kegiatan  

pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan. 

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 

kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal 

dalam mewujudkan buku ini,  mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan 

sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan 

saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di 

masa mendatang.  

 

Makassar, Desember  2015 
Kepala LPPPTK KPTK Gowa 
Sulawesi Selatan, 

 

 

Dr. H. Rusdi, M.Pd, 
NIP  19650430 1991 93 1004 
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PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 

Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas sumber daya 

manusianya. Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh kualitas 

pendidikannya, dan salah satu faktor utama yang menentukan adalah 

guru/Pendidik. Guru sudah diakui sebagai profesi karena  fungsi 

strategisnya sebagai pengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, 

pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter 

bangsa. (Syawal Gultom). Lahirnya Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, merupakan bentuk nyata pengakuan atas profesi 

guru dengan segala dimensinya. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 ini 

disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

  Kompetensi guru profesional meliputi kompetensi profesional, 

pedagogik, sosial, dan kepribadian. Berkaitan dengan kompetensi 

professional dan pedagogik, maka tugas utama guru yang berkaitan 

dengan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian. Khusus pelaksanaan tugas pokok tentang penilaian, guru 

harus mampu melakukan penilain terhadap proses pembelajaran dan 

hasil belajar. Analisis terhadap hasil penilaian dan refleksi terhadap 

hasil analisis tersebut akan melahirkan upaya perbaikan terhadap 

proses pembelajaran. Upaya perbaikan yang melahirkan tindakan 

untuk memperbaiki proses pembelajaran yang pada akhirnya akan 

memperbaiki hasil belajar peserta didik. Tindakan perbaikan inilah 

yang akan dijadikan sebagai fokus kajian dalam bentuk Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK).  

 Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah salah satu bentuk penelitian yang 

sudah tidak asing lagi di kalangan guru. Akan tetapi sebagian guru baru 

sebatas mendengarnya, melaksanakannya masih banyak kesulitan. Terdapat 
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banyak faktor penyebabnya, diantaranya kurangnya pemahaman akan PTK, 

tidak membudayanya berpikir reflektif di kalangan guru, dan kurangnya 

pembimbing. Sementara itu, karya tulis ilmiah (KTI) dalam bentuk PTK 

sebagai salah satu komptensi guru yang profesional sangat dibutuhkan, 

bukan hanya untuk keperluan kenaikan pangkat, akan tetapi lebih daripada 

itu untuk melakukan perbaikan pembelajaran di kelas. Tidak bertemunya 

antara kemampuan melaksanakan PTK dengan kebutuhan akan bukti fisik 

KTI dalam bentuk PTK yang terkadang membuat guru memilih jalan pintas 

seperti menggunakan jasa orang lain untuk membuat PTK. Jika demikian, 

harapan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam meneliti untuk 

perbaikan pembelajaran di kelasnya, tinggallah harapan, yang pada 

gilirannya akan berdampak pada kualitas hasil belajar peserta didik. Untuk 

itulah modul ini ditulis agar dapat menjadi teman guru dalam melaksanakan 

PTK. Selain itu guru dapat menuangkan ide yang berkaitan dengan 

pembelajaran dengan menuliskan contoh terbaik dalam pembelajaran dan 

hasil PTK dalam bentuk karya tulis ilmiah.   

 

B. Tujuan 

Tujuan penulisan modul ini didasarkan standar kompetensi guru yaitu 

guru memiliki kemampuan melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran dengan rincian kompetensi dasar sebagai berikut: 

1. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

2. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan mata 

pelajaran yang diampu. 

 

C. Peta Kompetensi 

Peta kompetensi diturunkan dari standar kompetensi guru dalam bentuk 

indikator pencapaian kompetensi yang telah disusun secara hirarkis sebagai 

berikut: 

1. Mengingat/merenungkan kembali pembelajaran yang telah dilakukan 

2. Merinci kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang telah dilakukan 

3. Menganalisis kekurangan dan kelebihan kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan 
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4. Merancang perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil analisis 

kekurangan dan kelebihan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

5. Menguraikan konsep penelitian tindakan kelas 

6. Menguraikan cara penyusunan proposal dan laporan penelitian tindakan 

kelas 

7. Mendeteksi permasalahan-permasalahan kegiatan pembelajaran yang 

terjadi kelas 

8. Memilih permasalahan yang paling penting untuk diselesaikan  

9. Merumuskan solusi untuk menyelesaikan permasalahan 

10. Menyusun proposal penelitian tindakan kelas 

11. Menyusun laporan hasil penelitian tindakan kelas 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup modul disusun berdasarkan indikator pencapaian 

kompetensi dengan materi modul sebagai berikut: 

1. Identifikasi masalah pembelajaran (kekurangan dan kelebihan) di kelas 

2. Menganalisis masalah pembelajaran 

3. Merancang perbaikan pembelajaran 

4. Konsep Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

5. Penyusunan proposal PTK 

6. Pelaksanaan PTK 

7. Pemantauan PTK 

8. Penyusunan Laporan PTK 

Berdasarkan ruang lingkup materi tersebut, Modul 10 ini diberi judul: 

Penelitian Tindakan Kelas. Penulisan modul PTK ini dibagi atas beberapa 

kegiatan pembelajaran, yang disusun secara hirarki sebagai berikut: 

1. Kegiatan pembelajaran 1: Menulis Jurnal Reflektif 

2. Kegiatan pembelajaran 2: Konsep PTK 

3. Kegiatan pembelajaran 3: Rencana dan Pelaksanaan PTK 

4. Kegiatan pembelajaran 4: Menyusun Proposal PTK 

5. Kegiatan pembelajaran 5: Teknik Pemantauan dalam PTK 

6. Kegiatan pembelajaran 6: Menyusun Laporan PTK 
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E. Saran dan Cara Penggunaan Modul 

Anda diharapkan memahami secara teoritis PTK terlebih dahulu 

kemudian melangkah pada penyusunan proposal, metode melaksanakan, 

cara pemantauan pelaksanaan, penulisan laporan, dan terakhir berlatih 

menyusun draf PTK menggunakan lembar kerja (LK) yang telah disiapkan. 

Terakhir, setelah guru mampu menyusun PTK, diharapkan dapat menulis 

karya tulis ilmiah berdasarkan hasil PTK. Selain itu modul ini diperkaya pula 

dengan teknik penulisan karya ilmiah dalam bentuk ide-ide atau pengalaman 

praktis dalam pembelajaran. 
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Jurnal Reflektif 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, peserta diklat dapat: 

1. Memahami perlunya tindakan reflektif terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2. Membedakan jurnal deskriptif, evaluatif, dan reflektif. 

3. Menulis jurnal reflektif sesuai siklus yang mencakup deskripsi, evaluasi, 

dan tindak lanjut dari pembelajaran yang telah dilakukan.  

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Memahami perlunya tindakan reflektif pembelajaran  

2. Membedakan jurnal deskriptif, evaluatif, dan reflektif. 

3. Menulis jurnal reflektif pembelajaran sesuai siklus yang mencakup 

deskripsi, evaluasi, dan tindak lanjut. 

  

C. Uraian Materi 

1. Pendahuluan 

Kemampuan seorang Pendidik merefleksikan pelaksanaan 

pembelajaran merupakan keterampilan yang sangat penting untuk 

dikembangkan. Dengan berefleksi, merenungkan, dan menganalisis apa 

saja yang telah dilakukan serta pengaruhnya-- akan dapat menemukan 

kelebihan dan kelemahan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya hal 

tersebut akan berkontribusi pada pembaharuan hal-hal yang sudah baik, 

tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan mencari jalan keluar untuk 

memecahkan kelemahan yang ditemukan dan masalah yang dihadapi. 

Salah satu sarana yang dapat membantu melakukan refleksi adalah 

Jurnal Reflektif. Jurnal Reflektif merupakan kumpulan catatan 

perenungan dan analisis tentang proses kinerja serta rencana tindak 

lanjut untuk hal-hal yang ditemukan dalam perenungan tersebut. Pada 

waktu diminta berefleksi dan menuliskan hasil refleksi, seseorang 

cenderung hanya mendeskripsikan apa yang terjadi dan menilai 

peristiwa-peristiwa pada kulitnya saja.  
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Pada modul ini peserta diklat akan belajar menuliskan jurnal reflektif 

sesuai pembelajaran yang telah dilakukan. Menulis Jurnal reflektif dapat 

menjadi sumber inspirasi untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran 

dan melakukan Penelitian Tindakan Kelas.  

 

2. Pengertian Jurnal Reflektif 

Jurnal dalam segala bentuknya dapat didefinisikan sebagai alat untuk 

mencatat pikiran, pengalaman harian ataupun sudut pandang sesorang 

(Hiemstra, 2001). Sedangkan kegaiatan reflektif menurut  Richards and 

Lockhart (1997) mengacu kepada kegiatan  dimana guru atau calon guru 

mengumpulkan data tentang kegiatan mengajar, prilaku mengajar, asumsi 

dan kepercayaan guru tentang praktek mengajar kemudian data tersebut 

digunakan sebagai bahan refleksi praktek mengajar guru. Secara 

sederhana, Jurnal refleksi mengajar dapat didefinisi sebagai  catatan guru 

terkait dengan hal-hal yang terjadi pada suatu proses pelaksanaan 

pembelajaran. Catatan ini bisa berisi tentang kejadian, permasalahan 

ataupun hal-hal menarik lainnya yang terjadi selama proses pembelajaran 

berlangsung. Menurut Richards dan Farrell (2005), Jurnal mengajar adalah 

salah satu cara yang dapat ditempuh oleh seorang guru untuk 

mengembangkan keprofesionalan berkelanjutannya. Bahkan menurut 

Scales  (2011), jurnal reflektif adalah salah satu metode refleksi diri yang 

paling banyak digunakan dapat berisikan catatan refleksi dan evaluasi diri 

guru atau catatan-catatan tentang hal-hal yang menarik yang terjadi didalam 

kelas. Untuk jurnal reflektif mengajar yang berisikan catatan tentang hal-hal 

yang menarik yang terjadi didalam kelas, maka disarankan untuk 

menuliskannya didalam jurnal secepatnya setelah kejadian itu terjadi, disaat 

kejadian itu masih segar di dalam ingatan. 

3. Memanfaatkan jurnal reflektif Pembelajaran 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam menulis jurnal 

reflektif.diantaranya:  

a. jurnal reflektif sebagai investasi dalam pengembangan diri melalui 

kepekaan terhadap pola pikir dan perasaan. 
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b. Untuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi 

guru untuk peningkatan karir dan jabatannya. Jurnal reflektif mengajar 

akan memberikan gambaran tentang perkembangan pengetahuan dan 

keterampilan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya.  

c. Jurnal Reflektif mengajar sebagai dasar untuk merencanakan kegiatan 

pengembangan diri. Dengan mengevaluasi dan menganalisis jurnal 

refleksi mengajar, seorang guru dapat memperoleh gambaran tentang 

kekuatan dan kelemahannya dalam mengajar. 

d. Tidak hanya bermanfaat bagi guru, hasil analisis sepeti ini juga dapat 

digunakan oleh sekolah sebagai dasar untuk menyusun program 

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di 

sekolah.  Dengan demikian diharapkan program-program yang disusun 

oleh sekolah untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan terutama dalam program pengembangan diri tepat sasaran 

dan sesuai dengan kebutuhan pendidik. 

e. Jurnal Reflektif mengajar sebagai dasar untuk merencanakan kegiatan 

Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif. Jurnal reflektif mengajar yang berisi 

tentang permasalahan-permasalahan yang ditemui guru dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan sumber data yang 

sangat bermanfaat dalam kegiatan publikasi ilmiah, misalnya penelitian 

tindakan kelas. 

 

4. Komponen Jurnal Reflektif 

Menulis jurnal reflektif tidak sekedar menulis seperti catatan harian 

pembelajaran seorang pendidik. Didalamnya sebaiknya memenuhi 

beberapa kriteria sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1, sehingga jelas 

berbeda dengan jurnal deskriptif dan jurnal evaluatif. Jurnal reflektif 

mencakup semua aspek pada jurnal deskriptif dan evaluatif. Menulis jurnal 

reflektif dilakukan secara hirarkis dan bersiklus mulai dari deskripsi, 

kemudian evaluasi, dan terakhir rencana ke depan. 
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Tabel 1.1 Kriteria Jurnal Deskriptif, Evaluatif, dan Reflektif 

ASPEK Jurnal  Deskriptif Jurnal Evaluatif Jurnal Reflektif 

Paparan berisi  fakta, waktu, 
tempat, orang, 
nama bahan ajar 

Berisi ungkapan 
kelebihan dan 
kelemahan 

Berisi  paparan 
deskripsi, evaluasi 
dan rencana  
perbaikan ke 
depan 

Kronologi Tidak terikat 
kronologi waktu, 
lebih menekankan 
kelengkapan 
informasi 

Ada kronologi 
waktu, prosedur,  
yang sudah berlalu 
atau sedang 
berjalan 

Ada kronologi  
waktu yang sudah 
berlalu, kini dan ke 
depan 

Isi paparan Menjawab apa, 
dimana, siapa. 

Menjawab 
mengapa  lebih 
baik, lebih tepat, 
lebih bermanfaat, 
lebih berhasil 

Menjawab apa 
yang perlu saya 
perbaiki ke depan 

 

  

Gambar 1.1 Siklus Refleksi 

 

 

1. Deskripsi

Deskripsikan 

apa yang terjadi / apa yang Anda lihat/

apa yang Anda alami / apa yang Anda

lakukan

2. Evaluasi

Apa yang baik/tidak baik,

bermanfaat/tidak 
bermanfaat dari

peristiwa/pengalaman 
tersebut?

3. Rencana ke 
depan

Apa yang seharusnya

dilakukan / sebaiknya 
dilakukan?
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Konsep Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
 

 
A. Tujuan 

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, peserta diklat dapat: 

1. Memahami perlunya guru melakukan PTK 

2. Mengetahui sejarah PTK 

3. Memahami konsep PTK.   

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Memahami perlunya guru melakukan PTK 

2. Mengetahui sejarah PTK 

3. Memahami konsep PTK.   

 

C. Uraian Materi 

1. Pengertian PTK 

Classroom action research yang diterjemahkan sebagai Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) diperkenalkan oleh Kurt Lewin, seorang ahli 

psikologi sosial Amerika  pada tahun 1946. Gagasan ini kemudian 

dikembangkan oleh ahli lainnya seperti Stephen Kemmis, Robin Mc 

Tanggart, John Elliot, dan Dave Ebbutt. PTK di Indonesia baru dikenal 

pada akhir dekade 80-an. Oleh karenanya, sampai dewasa ini 

keberadaannya sebagai salah satu jenis penelitian masih sering menjadi 

perdebatan jika dikaitkan dengan bobot keilmiahannya. 

Menurut Stephen Kemmis (1983), PTK adalah suatu bentuk kegiatan 

penelaahan atau inkuiri melalui refleksi diri yang dilakukan  oleh peserta 

kegiatan pendidikan tertentu dalam situasi sosial (termasuk pendidikan) 

untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran dari (a) praktik-praktik 

sosial atau pendidikan yang mereka lakukan sendiri, (b) pemahaman 

mereka terhadap praktik-praktik tersebut, dan (c) situasi di tempat praktik 

itu dilaksanakan (David Hopkins, 1993: 44). Sedangkan Tim Pelatih 

Proyek PGSM (1999) mengemukakan bahwa PTK adalah suatu bentuk 
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kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan mereka dalam 

melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-

tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi dimana praktik 

pembelajaran tersebut dilakukan (M. Nur, 2001). 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom action research 

(CAR) merupakan bagian dari penelitian tindakan yang dilakukan oleh 

guru dan pendidik lainnya di dalam kelas. Penelitian tindakan pada 

hakikatnya merupakan rangkaian riset tindakan yang dilakukan secara 

siklus, yang mana dalam setiap siklus terdiri dari tahapan perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. 

Ada beberapa jenis action research, dua diantaranya adalah 

individual action research dan collaborative action research (CAR). Jadi 

CAR bisa berarti dua hal, yaitu classroom action research dan 

collaborative action research; dua-duanya merujuk pada hal yang sama. 

Arikunto dkk (2006) mengartikan penelitian tindakan kelas sebagai 

suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. Oleh karena itu penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru 

ditujukan untuk meningkatkan situasi pembelajaran yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

Hal tersebut sejalan dengan Burns, (1999); Kemmis & McTaggrt 

(1982); Reason & Bradbury (2001) dalam Madya (2007) yang 

menjelaskan bahwa penelitian tindakan merupakan intervensi praktik 

dunia nyata yang ditujukan untuk meningkatkan situasi praktis. Karena 

itu penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru ditujukan untuk 

meningkatkan situasi pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya 

dan ia disebut ”penelitian tindakan kelas” atau PTK. 

Sehubungan dengan itu, maka pertanyaan yang muncul adalah 

”Kapan seorang guru secara tepat dapat melakukan PTK?” Jawabnya: 

Ketika guru ingin meningkatkan kualitas pembelajaran yang menjadi 

tanggung jawabnya dan sekaligus ia ingin melibatkan peserta didiknya 

dalam proses pembelajaran. Karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan 

utama PTK adalah untuk mengubah perilaku pengajaran guru, perilaku 
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siswa di kelas, dan/atau mengubah kerangka kerja pelaksanaan 

pembelajaran di kelas oleh guru (Madya, 2006) 

 

2. Prinsip PTK 

Prinsip yang menjadi perhatian saat melaksanakan PTK 

dikemukakan oleh Hopkins (dalam Aqib, 2007) ada enam, yaitu:  

a. Metode yang digunakan saat melaksanakan PTK, sedapat mungkin 

tidak mengganggu komitmen guru sebagai pengajar, karena sudah 

menjadi tugas utamanya adalah mengajar.    

b. cara pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang 

berlebihan karena justru dilakukan dalam proses pembelajaran yang 

alami di kelas sesuai dengan jadwal;  

c. metodologi yang digunakan harus reliable, sehingga memungkinkan 

guru mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis secara 

meyakinkan, mengembangkan strategi yang dapat diterapkan pada 

situasi kelasnya, serta memperoleh data yang dapat digunakan 

untuk ”menjawab” hipotesis yang dikemukakannya. 

d. Masalah penelitian yang menjadi perhatian guru hendaknya masalah 

yang cukup merisaukannya di kelasnya sendiri, sehingga guru 

tersebut memiliki komitmen terhadap pemecahan masalah sebagai 

bentuk tanggung jawab profesionalnya sebagai guru. 

e. Dalam menyelenggarakan PTK, guru harus selalu bersikap konsisten 

dan memiliki kepedulian tinggi terhadap proses dan prosedur yang 

berkaitan dengan pekerjaannya;  

f. Meskipun PTK dilaksanakan di dalam kelas atau pada mata 

pelajaran tertentu yang merupakan tanggung jawab seorang guru, 

akan tetapi dalam pelaksanaannya selayaknya tetap memperhatikan 

perspektif visi dan misi sekolah secara keseluruhan.  

Selain itu Arikunto (2007), mengemukakan empat prinsip PTK yaitu: 

a. Kegiatan nyata dalam situasi rutin;  

b. adanya kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja;  

c. SWOT (Strenght-Weaknesses-Opportunity-Threat) sebagai dasar 

berpijak dan;  
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d. upaya empiris dan sistematis dan (5) Mengikuti prinsip SMAT 

(Sfecific-Managable-Acceptable-Realistic-Time bound) dalam 

perencanaan. 

 

3. Karakteristik PTK 

  PTK itu situsional, yaitu berkaitan dengan mendiagnosis masalah 

dalam konteks tertentu, misalnya di kelas dalam sekolah dan berupaya 

menyelesaikan dalam konteks itu. Masalahnya diangkat dari praktek 

pembelajaran keseharian yang benar-benar dirasakan oleh guru 

dan/atau siswanya. Kemudian diupayakan penyelesaiannya demi 

peningkatan mutu pendidikan, prestasi siswa, profesi guru, dan mutu 

sekolahnya, dengan jalan merefleksi diri, yaitu sebagai praktisi dalam 

pelaksanaan penuh keseharian tugas-tugasnya, sekaligus secara 

sistematik meneliti praktisnya sendiri. 

  PTK merupakan upaya kolaboratif antara guru dan siswa-

siswanya, yaitu suatu satuan kerjasama dengan persfektif berbeda. 

Misalnya, bagi guru demi peningkatan mutu profesionalnya dan bagi 

siswa peningkatan prestasi belajarnya. Bisa juga antara guru dan kepala 

sekolah, kerjasama kolaboratif ini dengan sendirinya juga partisipatori, 

yaitu setiap anggota tim itu secara langsung mengambil bagian dalam 

pelaksanaan PTK dari tahap awal sampai tahap akhir. 

  PTK bersifat self-evaluatif, yaitu kegiatan modifikasi praktis yang 

dilakukan secara kontinu, dievaluasi dalam situasi yang terus berjalan, 

yang tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan perbaikan dalam praktek 

nyatanya. PTK bersifat luwes dan menyesuaikan. Adanya penyesuaian 

itu menjadikannya suatu prosedur yang cocok untuk bekerja di kelas, 

yang memiliki banyak kendala yang melatarbelakangi masalah di 

sekolah.    

  PTK memanfaatkan data pengamatan dan perilaku empirik. PTK 

menelaah ada tidaknya kemajuan, sementara penelitian tindakan kelas 

dan proses pembelajaran terus berjalan, informasi-informasi 

dikumpulkan, diolah, didiskusikan, dinilai dan guru bersama siswanya 



 
 

 17 

berbuat melakukan suatu tindakan. Perubahan kemajuan dicermati dari 

peristiwa-peristiwa, dari waktu ke waktu, bukan sekadar impresionistik-

subjektif, melainkan dengan melakukan evaluasi formatif. 

Keketatan ilmiah Penelitian tindakan kelas memang agak longgar, 

Penelitian tindakan kelas merupakan antitesis dari desain penelitian 

eksperimental yang sebenarnya. Sifat sasarannya situsional-spesifik, 

tujuannnya pemecahan masalah praktis. Sampel populasinya terbatas 

dan tidak refresentatif. Oleh karena itu, temuan-temuannya tidak dapat 

digeneralisasi. Kendali ubahan pada ubahan bebas, tidak ada. Namun 

dalam pengkajian permasalahannya, prosedur pengumpulan data dan 

pengolahannya, dilakukan secermat mungkin dengan keteguhan ilmiah.    

Akhir-akhir ini, penelitian tindakan telah dipandang sebagai suatu 

metodologi untuk merealisasi aspirasi teori kritis. Gibson (1986) 

melukiskan ciri-ciri teori kritis sebagai berikut: 

a. mengakui adanya perasaan frustasi dan ketidakberdayaan yang 

banyak dirasakan orang yang tidak dapat lagi mengontrol apa yang 

diinginkannya. 

b. berupaya untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menghambat 

kelompok atau perorangan mengontrol, atau bahkan mempengaruhi 

keputusan-keputusan yang sangat mempengaruhi mereka. 

c. Dalam eksplorasi hakikat dan keterbatasan kekuasaan, otoritas dan 

kebebasan, teori kritis telah memikirkan sampai seberapa besar 

tingkat otonomi yang dpat diperoleh. 

 

PTK setidaknya memiliki 5 karakteristik (Iskandar,2009), yaitu:  

a. Didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional;  

b. adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya;  

c. Peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi;  

d. bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktek 

instruksional dan; 

e. dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. 
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Sehubungan dengan itu, Madya (2007) mengemukakan bahwa PTK:  

a. Bersifat situasional, kontekstual, berskala kecil, terlokalisasi, dan 

relevan dengan situasi nyata dalam dunia kerja;  

b. subyek dalam PTK termasuk siswa-siswa;  

c. dapat dilakukan dengan bekerjasama (kolaborasi) dengan guru lain 

yang mengajar bidang pelajaran yang sama atau serumpun,  

d. guru dituntut untuk adaptif dan fleksibel agar kegiatan PTK yang 

dilakukan selaras dengan situasi yang ada, tetapi tetap mampu 

menjaga agar proses mengarah pada tercapainya perbaikan; 

e. guru diharapkan mampu melakukan evaluasi diri secara kontinyu 

sehingga perbaikan demi perbaikan, betapapun kecilnya, dapat diraih; 

f. diperlukan kerangka kerja agar semua tindakan dilaksanakan secara 

terencana, hasilnya direkam dan dianalisis dari waktu ke waktu untuk 

dijadikan landasan dalam melakukan modifikasi. 

 

4. Tujuan PTK 

PTK dilaksanakan demi perbaikan dan/atau peningkatan praktek 

pembelajaran secara berkesinambungan, yang pada dasarnya melekat 

pada terlaksananya misi profesional pendidikan yang diemban guru. Oleh 

karena itu, PTK merupakan salah satu cara strategis dalam memperbaiki 

dan meningkatkan layanan pendidikan yang harus diselenggarakan dalam 

konteks, dan/atau dalam peningkatan kualitas program sekolah secara 

keseluruhan, dalam masyarakat yang cepat berubah. Adapun tujuan dari 

PTK sebagai berikut: 

a. Tujuan utama : PTK demi perbaikan dan peningkatan layanan 

profesional guru dalam menangani KBM dapat dicapai dengan 

melakukan refleksi untuk mendiagnosis keadaan. Merefleksi adalah 

melakukan analisis-sintesis-interpretasi-eksplanasi dan berkesimpulan. 

Kemudian mencobakan alternatif tindakan dan dievaluasi efektivitasnya. 

Ini merupakan satu daur tindakan.   

b. Tujuan PTK adalah pengembangan kemampuan-keterampilan guru  

untuk menghadapi permsalahan aktual pembelajaran di kelasnya dan 

atau di sekolahnya sendiri. 
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c. Tujuan penyerta PTK adalah dapat menumbuhkembangkan budaya 

meneliti dikalangan guru dan pendidik. 

 
Tujuan PTK menurut Iskandar (2009) antara lain:  

a. Memperbaiki dan meningkatkan mutu isi, masukan, proses, serta hasil 

pendidikan dan pembelajaran di kelas dan atau di sekolah;  

b. membantu guru dan pendidik lainnya mengatasi masalah pembelajaran 

dan pendidikan di dalam dan di luar kelas;  

c. mencari jawaban secara ilmiah (rasional, sistimatis, empiris) mengapa 

dan bagaimana masalah pembelajaran dapat dipecahkan melalui 

tindakan; 

d. meningkatkan sikap profesional sebagai pendidik; 

e. menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah 

sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu 

pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan. 

 

5. Manfaat PTK 

Manfaat yang dapat diperoleh jika guru mau dan mampu melaksanakan 

penelitian tindakan kelas, antara lain: 

a. Dengan tumbuhnya budaya meneliti pada guru dari dilaksanakannya 

PTK yang berkesinambungan, berarti kalangan guru makin 

diberdayakan mengambil prakarsa profesional yang semakin mandiri, 

percaya diri, dan makin berani mengambil resiko dalam mencobakan 

hal-hal baru (inovasi) yang patut diduga akan memberikan perbaikan 

serta peningkatan. 

b. Pengetahuan yang dibangunnya dari pengalaman semakin banyak dan 

menjadi suatu teori, yaitu teori tentang praktek pembelajaran yang baik. 

c. Pengalaman dalam PTK akan menjadikan guru berani menyususn 

sendiri kurikulum dari bawah, dan menjadikan guru bersifat lebih 

mandiri.  

d. Adanya inovasi pembelajaran; 

e. pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan di tingkat kelas, dan  

f. peningkatan profesionalisme guru (Aqib, 2007). 
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Sejalan dengan itu, Rustam dan Mundilarto (2004) mengemukakan 

manfaat PTK bagi guru, yaitu:  

a. Membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran;  

b. Meningkatkan profesionalitas guru; 

c. Meningkatkan rasa percaya diri guru; 

d. Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilannya. 

 

6. Model-Model PTK 

Pada prinsipnya PTK dimaksudkan untuk mengatasi suatu permasalahan 

yang terdapat di dalam kelas. Sebagai salah satu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan di dalam kelas, 

menyebabkan terdapat beberapa model atau desain yang dapat diterapkan. 

Desain-desain tersebut antara lain: (a) Model Kurt Lewin; (b) Model Kemmis 

& McTaggart; (c) Model Dave Ebbutt; (d) Model John Elliot; (5) Model 

Hopkins. 

a. Model Kurt Lewin 

  Model Kurt Lewin menjadi acuan pokok atau dari adanya berbagai 

model penelitian tindakan yang lain, khususnya PTK. Dikatakan 

demikian, karena dialah yang pertama kali memperkenalkan action 

research atau penelitian tindakan.  Konsep pokok penelitian tindakan 

Model Kurt Lewin terdiri dari empat komponen, yaitu a) perencanaan 

(planning), b) tindakan (acting), c) pengamatan (observing), dan d) 

refleksi (reflecting). Hubungan keempat komponen tersebut dipandang 

sebagai satu siklus, seperti 1 berikut. 

 

 

 

 

 

acting 

planning observing 

reflecting 

Gambar 1. Bagan  Siklus PTK Model Kurt Lewin 
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b. Model Kemmis & McTaggart 

Model Kemmis & McTaggart merupakan pengembangan dari konsep 

dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin seperti pada uraian 1 di atas. 

Hanya saja , komponen acting dengan observing dijadikan sebagai satu 

kesatuan. Disatukannya kedua komponen tersebut disebabkan oleh adanya 

kenyataan bahwa implementasi acting dan observing merupakan dua 

kegiatan yang tidak terpisahkan. Maksudnya, kedua kegiatan haruslah 

dilakukan dalam satu kesatuan waktu, begitu berlangsungnya suatu 

tindakan begitu pula observasi juga harus dilaksanakan. Untuk lebih 

tepatnya pada Gambar 2 dikemukakan bentuk desain menurut  Kemmis & 

McTaggart. 

 

Gambar 2. Bagan Siklus PTK Model Kemmis & McTaggart 

Apa bila dicermati, model yang dikemukakan oleh Kemmis & McTaggart 

pada hakikatnya berupa perangkat-perangkat atau untaian-untaian dengan 

satu perangkat terdiri dari empat komponen, yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan reflaksi. Keempat komponen yang berupa untaian 

tersebut dipandang sebagai  satu siklus. Oleh karena itu, pengertian siklus 

pada kesempatan ini ialah suatu putaran kegiatan yang terdiri dari 

perencanaan,  tindakan, observasi, dan refleksi. 

Pada Gambar 2 tampak bahwa  didalamnya terdiri dari dua perangkat 

komponen yang dapat dikatakan sebagai dua siklus. Untuk pelaksanaan 

PLAN 

REFLECT 

ATC & OBSERVE 
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ACT & OBSERVE 

REVISED 

PLAN 
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sesungguhnya jumlah siklus sangat bergantung pada permasalahan yang 

perlu dipecahkan. Apabila permasalahan terkait dengan materi dan tujuan 

pembelajaran dengan sendirinya jumlah siklus untuk setiap mata pelajaran 

tidak hanya terdiri dari dua siklus, tetapi jauh lebih banyak dari itu, 

barangkali lima atau enam siklus. 

c. Model Hopkins. 

 Berpijak pada desain Model PTK para ahli pendahulunya, selanjutnya 

Hopkins (1993: 191) menyusun desain tersendiri seperti pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bagan Siklus PTK Model Hopkins 

d. Model John Elliot 

 Seperti halnya model PTK lain, model  John Elliot juga dikembangkan 

berdasarkan konsep Kurt Lewin. Jika diperhatikan model John Ellliott seperti 

Gambar 4, tampak bahwa di dalam satu tindakan (acting) terdiri atas 

beberapa step atau langkah tindakan, yaitu langkah tindakan 1, langkah 

tindakan 2, dan langkah tindakan 3.  

Adanya langkah-langkah untuk setiap tindakan ini dengan dasar 

pemikiran bahwa di dalam suatu mata pelajaran terdiri dari beberapa materi, 

yang tidak dapat diselesaikan  dalam satu kali tindakan. Oleh karena itu, 
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untuk menyelsaikan suatu pokok bahasan tertentu diperlukan beberapa kali 

langkah tindakan, yang terealisasi di dalam suatu kegiatan belajar mengajar.  

Berdasarkan beberapa model penelitian tindakan seperti yang telah 

dicontohkan, selanjutnya dapat diketahui bahwa desain yang paling mudah 

dipahami dan dilaksanakan untuk PTK, yaitu model Kemmis & McTaggart. 

Oleh Karena itu, tidak ada jeleknya apabila dengan ini disarankan agar 

digunakan desain model Kemmis & McTaggart untuk penelitian tindakan 

yang akan dirancang dan dilaksanakan untuk memperbaiki atau mengatasi 

permasalahan yang terjadi di kelas. 

       Siklus I                     Siklus II                   Siklus III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bagan Siklus PTK Model John Elliot 
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RENCANA DAN PELAKSANAAN PTK 
 
A. Indikator pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan PTK.  

2. Menyusun rencana dan melaksanakan PTK 

 

B. Tujuan 

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, peserta diklat dapat: 

1. Menjelaskan langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan PTK 

berdasarkan hasil analisis penilaian di kelasnya masing-masing  

2. Menyusun rencana dan melaksanakan PTK sesuai rencana yang telah 

dibuat. 

 

C. Uraian materi 

1. Rencana dan Pelaksanaan PTK 

Merencanakan suatu kegiatan merupakan aktivitas sehari-hari bagi 

setiap orang yang hidup secara teratur. Rencana merupakan satu 

kebutuhan pokok dalam melaksanakan setiap kegiatan. Meskipun 

membuat rencana, seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) merupakan kegiatan rutin, namun adakalanya rencana harus 

dibuat secara khusus, lebih lebih jika ada keperluan (kebutuhan) khusus 

untuk melakukan satu kegiatan. Misalnya, anda ingin memecahkan 

masalah yang anda hadapi dengan cara melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), atau sekolah ingin menyelenggarakan satu kegiatan 

karyawisata pada akhir tahun ajaran. 

Kegiatan Belajar 2 ini akan mengajak Anda mengkaji berbagai 

langkah yang perlu dilakukan dalam penelitian tindakan kelas, khususnya 

yang berkaitan dengan rencana dan pelaksanaan. Oleh karena itu, 

setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini anda diharapkan dapat 

menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam merencanakan 

dan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Pemahaman akan langkah-
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langkah ini akan sangat membantu anda dalam menyusun rencana dan 

melaksanakan PTK itu sendiri. 

Telah anda pelajari bahwa PTK dilaksanakan melalui proses 

pengkajian berdaur, yang terdiri atas 4 tahap, yaitu merencanakan, 

melakukan tindakan, mengamati, dan melakukan refleksi seperti yang 

tampak pada Gambar 2.1. Hasil refleksi terhadap tindakan yang 

dilakukan akan digunakan kembali untuk merevisi rencana jika ternyata 

tindakan yang dilakukan belum berhasil memperbaiki praktek atau belum 

berhasil memecahkan masalah yang menjadi kerisauan guru. Setelah 

siklus ini berlangsung beberapa kali, barangkali perbaikan yang 

diinginkan sudah terjadi. Dalam hal ini daur PTK dengan tujuan perbaikan 

yang direncanakan sudah berakhir, namun biasanya akan muncul 

kembali masalah atau kerisauan baru dari guru. Masalah ini akan kembali 

dipecahkan dengan mengikuti daur ulang PTK. Jika guru melakukan hal 

ini, berarti guru sedang mengembangkan kemampuan profesionalnya 

secara sistematis. 

Gambar 2.1 
Tahap-tahap dalam PTK 

 
    Merencanakan 
 

 
Refleksi       Melakukan Tindakan 

 
Mengamati  

 

Langka merencakan merupakan langkah pertama dalam setiap 

kegiatan. Tanpa rencana, kegiatan yang kita lakukan tidak akan terarah 

atau sering disebut “ngawur” atau sembarangan. Rencana akan menjadi 

acuan dalam melaksanakan tindakan. Melakukan tindakan sebagai 

langkah kedua merupakan realisasi dari rencana yang kita buat. Tanpa 

tindakan, rencana hanya merupakan angan-angan yang tidak pernah 

menjadi kenyataan. Selanjutnya, agar tindakan yang kita lakukan dapat 

kita lakukan dapat kita ketahui kualitasnya (misalnya apakah sudah 

sesuai dengan rencana), kita perlu melakukan pengamatan. Berdasarkan 
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pengamatan ini kita kita akan dapat menentukan apakah ada hal-hal yang 

harus segera diperbaiki agar tindakan dapat mencapai tujuan yang kita 

inginkan. Jika pengamatan dilakukan selama proses tindakan 

berlangsung, masa refleksi, sebagai langkah keempat, kita lakukan 

setelah tindakan berakhir. Kita akan mencoba melihat/merenungkan 

kembali apa yang telah kita lakukan dan apa dampaknya bagi proses 

belajar siswa. Yang lebih penting pula kita akan merenungkan alasan kita 

melakukan satu tindakan dikaitkan dengan dampaknya. Dengan cara ini 

kita akan dapat mengenal kekuatan dan kelemahan dari tindakan yang 

kita lakukan. 

Keempat tahap di atas merupakan satu siklus atau daur, oleh karena 

itu, setiap tahap akan berulang kembali. Setiap tahap dapat terdiri dari 

atau didahului oleh beberapa langkah, misalnya langkah merencanakan 

didahului oleh munculnya masalah yang diidentifikasi oleh guru. Dalam 

kegiatan belajar ini kita akan mengkaji dua tahap, yaitu merencanakan 

dan melakukan tindakan dengan empat langkah utama, yaitu: 

a. Mengidentifikasi masalah, 

b. Menganalisis dan merumuskan masalah, 

c.  Merencanakan PTK, serta 

d. Melaksanakan PTK. 

Keempat langkah ini merupakan langkah yang berurutan; artinya 

langkah pertama harus dikerjakan lebih dahulu sebelum langkah kedua 

dilaksanakan, demikian seterusnya. Langkah pertama dan kedua 

merupakan bagian awal dari merencanakan perbaikan, sedangkan 

langkah yang ketiga merupakan prasyarat untuk langkah yang keempat. 

Mari kita bahas langkah tersebut satu persatu. Bersiaplah untuk menggali 

pengalaman anda sendiri untuk digunakan sebagai contoh. 

a. Mengidentifikasi Masalah 

Suatu rencana PTK diawali dengan adanya masalah yang dirasakan 

atau disadari oleh guru. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik 

PTK yang telah anda pelajari pada Modul 1, yaitu masalah berasal dari 
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orang yang terlibat dalam praktek, dalam hal ini guru sebagai pengelola 

pembelajaran. Guru merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di 

kelasnya, yang jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi proses dan 

hasil belajar siswa. Misalnya, ada sekelompok siswa yang secara terus-

menerus membuat kesalahan yang sama, ada siswa yang secara terus-

menerus membuat kesalahn yang sama, ada siswa yang suka 

membolos, atau hasil belajar siswa menurun secara drastis. Anda dapat 

mencari contoh lain dari pengalaman anda sendiri. Masalah yang 

dirasakan guru mungkin masih kabur, sehingga guru perlu merenung 

atau melakukan refleksi agar masalah tersebut menjadi semakin jelas. 

Hopkins (1993) menekankan bahwa pada awalnya guru mungkin bingung 

untuk mengidentifikasi masalah, oleh karena itu, guru tidak selalu harus 

mulai dengan masalah. Guru dapat mulai dengan suatu gagasan untuk 

melakukan perbaikan, kemudian mencoba memfokuskan gagasan 

tersebut. 

Dari uraian di atas barangkali dapat anda cermati bahwa munculnya 

masalah memang pertama kali dirasakan oleh guru sebagai suatu yang 

masih kabur, namun guru memang menyadari bahwa ada sesuatu yang 

perlu diperbaiki. Tidak semua guru mampu merasakan adanya masalah, 

meskipun tidak mustahil semua guru mempunyai masalah yang berkaitan 

dengan praktek pembelajaran yang dikelolanya. Bahkan mungkin ada 

guru yang mendiamkan saja masalahnya, meskipun ia sendiri merasa 

bahwa ada sesuatu yang tidak beres dikelasnya, yang memerlukan 

perbaikan segera. Dampak dari sikap seperti ini sangat jelas yaitu 

menurunkannya kualitas pembelajaran. Agar mampu merasakan dan 

mengungkapkan adanya masalah, seorang guru sebagai bagian penting 

dari dunianya. Berbekalkan kejujuran dan kesadaran tersebut, untuk 

mengidentifikasi masalah, guru dapat mengajukan pertanyaan berikut 

kepada diri sendiri. 

a. Apa yang sedang terjadi di kelas saya? 

b. Masalah apa yang ditimbulkan oleh kejadian itu? 

c. Apa pengaruh masalah tersebut bagi kelas saya? 

d. Apa yang akan terjadi jika masalah tersebut saya biarkan? 
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e. Apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut 

atau memperbaiki situasi yang ada. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut guru perlu merenung atau 

merefleksikan tentang apa yang terjadi di dalam kelas. Refleksi akan 

efektif jika guru mempunyai pemahaman/kesadaran yang tinggi akan 

fungsi pembelajaran dan jujur terhadap diri sendiri. Jika setelah 

menjawab pertanyaan tersebut guru sampai pada kesimpulan bahwa ia 

memang menghadapi masalah dalam bidang tertentu, berarti ia sudah 

berhasil mengidentifikasi masalah. 

Langkah – langkah di atas kembali mengingatkan kita akan salah satu 

karakteristik PTK, yaitu masalah berasal dari guru sendiri sebagai pelaku 

atau pengelola pembelajaran, dan bukan berasal dari orang luar. Namun 

ada kalanya, guru perlu dibantu untuk mengidentifikasi masalah. Dalam 

hal ini guru dapat dibantu oleh kepala sekolah, pengawas atau dosen 

LPTK yang berkolaborasi dengan sekolah. Namun, sekali lagi perlu 

ditekankan bahwa aktor utama dalam hal ini adalah guru, bukan mitra 

kolaborasi, dan hubungan antara kepala sekolah, pengawas, atau mitra 

kolaborasi adalah sebagai teman sejawat, bukan sebagai atasan dan 

bawahan. Oleh karena itu, jika dosen LPTK berkolaborasi dengan guru 

dalam merancang PTK, hendaknya dihindari kiat-kiat yang menggiring 

para guru untuk memunculkan masalah yang diinginkan oleh LPTK. 

b. Menganalisis Dan Merumuskan Masalah 

Setelah masalah terindentifikasi, kita perlu melakukan analisis 

sehingga dapat merumuskan masalah dengan jelas. Tanpa melakukan 

analisis, mungkin masalah yang kita identifikasi masih kabur. Analisis 

dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri atau 

yang disebut refleksi, dan dapat pula dengan mengkaji ulang berbagai 

dokumen seperti pekerjaan siswa, daftar hadir, daftar nilai, atau bahkan 

mungkin bahan pembelajaran yang kita siapkan. Semua ini tergantung 

dari jenis masalah yang kita identifikasi. Misalnya, jika masalah yang kita 

identifikasi adalah rendahnya motivasi belajar siswa, barangkali yang 

perlu kita analisis adalah dokumen tentang hasil belajar siswa, catatan 
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harian kita tentang respon siswa dalam pembelajaran, dan yang tak kalah 

pentingnya melakukan refleksi, sehingga kita mendapat gambaran yang 

jelas tentang perilaku mengajar kita.  

c. Merencanakan Perbaikan 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, guru perlu membuat 

rencana tindakan atau yang sering disebut rencana perbaikan. Langkah-

langkah dalam menyusun rencana adalah sebagai berikut. 

1) Rumuskan cara perbaikan yang akan ditempuh dalam bentuk 

hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan adalah dugaan guru tentang 

cara yang terbaik untuk mengatasi masalah. Dugaan atau hipotesis 

ini dibuat berdasarkan kajian berbagai teori, kajian hasil penelitian 

yang pernah dilakukan dalam masalah yang serupa, diskusi dengan 

teman sejawat atau dengan pakar, serta refleksi pengalaman sendiri 

sebagai guru. Berdasarkan hasil kajian tersebut guru menyusun 

berbagai alternatif tindakan. Selanjutnya, guru perlu mengkaji setiap 

alternatif, terutama keterkaitannya dengan tujuan tindakan 

(perbaikan) serta kelayakan pelaksanaannya. Akhirnya, dengan 

mempertimbangkan hasil kajian, guru memilih alternatif yang 

dianggap paling layak.  

2) Analisis Kelayakan Hipotesis Tindakan. Setelah menetapkan 

alternatif hipotesis yang terbaik, hipotesis ini masih perlu dikaji 

kelayakannya dikaitkan dengan kemungkinan pelaksanaannya. 

Dengan perkataan lain, guru harus bertanya, mungkinkah rencana 

tindakan tersebut dilaksanakan. Selain faktor-faktor di atas, guru juga 

harus menganalisis sekali lagi hasil yang diperkirakan akan diperoleh 

dari tindakan tersebut. Dengan melakukan berbagai kajian tersebut 

diharapkan hipotesis tindakan yang dipilih memang benar-benar 

merupakan hipotesis yang paling layak. 

 

d. Melaksanakan PTK 

Setelah meyakini bahwa hipotesis tindakan atau rencana perbaikan 

sudah cukup layak, kini guru perlu mempersiapkan diri untuk 
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pelaksanaan perbaikan. Langkah ini kita sebut sebagai persiapan 

pelaksanaan, yang sebenarnya dapat merupakan bagian dari 

perencanaan, tetapi dapat pula kita tempatkan sebagai bagian awal dari 

pelaksanaan. Setelah persiapan ini mantap, barulah kita mulai dengan 

pelaksanaannya di kelas. Mari kita kaji kedua tahap ini dengan cermat. 

1) Menyiapkan Pelaksanaan 

Ada beberapa langkah yang perlu kita siapkan sebelum 

merealisasikan rencana tindakan kita. 

a) Membuat rencana pembelajaran beserta skenario tindakan yang 

akan dilaksanakan. Skenario mencakup langkah-langkah yang akan 

dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan tindakan atau 

perbaikan. Terkait dengan rencana pembelajaran, guru tentu perlu 

menyiapkan berbagai bahan seperti tugas dan bahan belajar yang 

dibuat sesuai dengan hipotesis yang dipilih, alat peraga atau buku-

buku yang relevan. 

b) Menyiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan, 

misalnya gambar-gambar, meja tempat mengumpulkan tugas, atau 

sarana yang terkait. 

c) Menyiapkan cara merekam dan menganalisis data yang berkaitan 

dengan proses dan hasil perbaikan. Dalam hal ini, guru harus 

menetapkan apa yang harus direkam, bagaimana cara merekamnya, 

dan kemudian bagaimana cara menganalisisnya. Agar dapat 

melakukan hal ini, guru harus menetapkan indikator keberhasilan. 

Misalnya, sikap siswa ketika diberi tugas, persentase siswa yang 

mengumpulkan tugas tepat waktu, kualitas penyelasaian tugas 

siswa, persentase kehadiran siswa, serta nilai siswa dalam nilai 

formatif. Jika indikator ini sudah ditetapkan, guru dapat menentukan 

cara merekam dan menganalisis data. 

d) Jika perlu, untuk memantapkan keyakinan diri, guru perlu 

menyimulasikan pelaksanaan tindakan. Dalam hal ini, guru dapat 

bekerja sama dengan teman sejawat atau berkolaboras dengan 

dosen LPTK. 
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2) Melaksanakan Tindakan 

Setelah persiapan selesai, kini tiba saatnya guru melaksanakan 

tindakan dalam kelas yang sebenarnya. Agar pelaksanaan ini dapat 

berlangsung secara terarah, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip, 

yang oleh Hopkins (1993) disebut sebagai kriteria PTK yang dilakukan 

oleh guru.  
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MENYUSUN PROPOSAL PTK 

 

A. Indikator pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi masalah pembelajaran di kelas dan  

2. menentukan tindakan untuk mengatasi masalah di kelas.   

3. Menyusun draft proposal PTK sesuai komponen pokok proposal PTK 

 

B. Tujuan 

1. Mampu mengidentifikasi masalah pembelajaran di kelas berdasarkan 

hasil evaluasi pembelajaran. 

2. Mampu menentukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan 

pembelajaran di kelas. 

3. Mampu menyusun draft proposal PTK sesuai komponen pokok pada 

suatu proposal PTK berdasarkan hasil identifikasi masalah 

pembelajaran di kelas.  

 

C. Uraian materi 

Menyusun Proposal PTK 

 Kerja penelitian dimulai dengan membuat rencana. Rencana penelitian 

umumnya disebut usulan penelitian. Pada umumnya usulan PTK  terdiri atas: 

 

1. Judul Penelitian 

Judul penelitian dinyatakan dengan kalimat sederhana dan spesifik, 

namun tampak jelas maksud tindakan yang akan dilakukan dan dimana 

penelitian dilangsungkan, jika diperlukan cantumkan penanda waktu 

caturwulan/semester/tahun ajaran. Atau dengan kata lain dalam judul 

seharusnya ditulis adalah gambaran dari apa yang dipermasalahkan, 

(misalnya: peningkatan partisipasi siswa dan hasil belajar) dan bentuk 

tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalahnya (misalnya 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD). Apabila 

menggunakan sub judul, maka sub judul ditulis untuk menambahkan 

keterangan lebih rinci tentang populasi, misalnya dimana penelitian 

dilakukan, kapan, di kelas berapa. 
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Judul dinyatakan dengan kalimat sederhana, namun tampak jelas 

maksud tindakan yang akan dilakukan dan dimana penelitian 

dilangsungkan, jika diperlukan cantumkan penanda waktu catur 

wulan/semester/tahun pelajaran. 

Contoh: 

a. Peningkatan Partisipasi dan Hasil Belajar Kimia Siswa Melalui 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD pada kelas XI 

IPA-5 SMA Negeri 11 Makassar tahun Pelajaran 2015/2016. 

Atau 

b. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk 

Meningkatkan Partisipasi dan Hasil Belajar Siswa kelas XI IPA-5 SMA 

Negeri 11 Makassar tahun Pelajaran 2015/2016. 

2. Pendahuluan 

a. Latar Belakang Masalah 

Menguraikan kondisi objektif yang mengharuskan 

dilaksanakannya PTK. Kondisi ini merupakan hasil identifikasi guru 

terhadap masalah proses pembelajaran yang diselenggarakan. 

Tuliskan point-point penting yang menjadi latar belakang 

dipilihnya judul, terutama dalam dua aspek utama, yaitu landasan 

empirik dan landasan konseptual yang mendasari perlu dilakukannya 

penelitian. 

1) Landasan Empirik. Deskripsi mengenai kondisi nyata yang 

Anda hadapi sebagai guru dalam pembelajaran, baik dalam 

bentuk data hasil belajar, perilaku siswa, keluhan dan kerisaun 

guru, dan sebagainya. 

2) Landasan Konseptual. Alasan memilih alternatif pemecahan, 

baik berupa dukungan dari sumber referensi tertentu, dukungan 

penelitian terdahulu, atau minimal pertimbangan rasional 

mengenai kecocokan alternatif untuk memecahkan masalah 

pada landasan empirik. 
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b. Rumusan Masalah 

Mengemukakan masalah-masalah yang akan dipecahkan melalui 

PTK yang akan dilaksanakan. Tuliskan rumusan masalah dalam 

bentuk pertanyaan yang menjadi fokus yang akan Anda jawab melalui 

penelitian PTK ini 

Contoh: 

1) Model 1:  

Apakah penerapan model pembelajaran koperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa pada kelas XI IPA-

5 SMA Negeri 11 Makassar tahun Pelajaran 2015/2016.  

 

2) Model 2: 

Bagaimana meningkatkan Partisipasi dan Hasil Belajar Kimia 

Siswa dengan menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD pada kelas XI IPA-5 SMA Negeri 11 Makassar tahun 

Pelajaran 2015/2016. 

 
c. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan proses yang akan dilakukan atau 

kondisi yang diinginkan setelah dilaksanakan PTK. Tuliskan tujuan 

yang ingin dicapai atau dihasilkan dari penelitian ini. 

Contoh: 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Partisipasi dan Hasil 

Belajar Kimia Siswa dengan menerapkan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD pada kelas XI IPA-5 SMA Negeri 11 Makassar 

tahun Pelajaran 2015/2016. 

d. Manfaat Hasil Penelitian 

Tuliskan manfaat yang diberikan oleh hasil penelitian ini bagi 

siswa, guru, sekolah, dan Bagi pengembangan ilmu. 
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3. Kajian pustaka 

Kajian pustaka berisikan ulasan-ulasan teoritis dengan konsep 

pembelajaran dan konteks PTK yang akan dilaksanakan. Komponen isi 

kajian pustaka (minimal) mencakup mengenai:  

a. Perilaku belajar siswa yang akan ditingkatkan 

b. Bentuk tindakan yang akan dilakukan 

c. Kontribusi penerapan tindakan yang dipilih terhadap perilaku belajar 

siswa yang diharapkan. 

4. Metode penelitian 

Metode penelitian adalah tahapan-tahapan cara dalam melaksanakan 

penelitian. Contoh kerangka rancangan PTK yang lazim digunakan 

sebagai berikut: 

a. Setting Penelitian 

b. Subyek Penelitian 

c. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

d. Validitas Data 

e. Analisis Data 

f. Indikator Kinerja 

g. Prosedur Penelitian 

 

5. Personalia penelitian 

Yakni orang-orang yang terlibat dalam PTK, kalau PTK ini dilakukan 

secara kolaboratif. Jelaskan kualifikasi dari semua orang yang terlibat.  

6. Rencana biaya penelititan 

Rancangan biaya penelitian yang menyangkut berbagai kebutuhan, 

seperti: Bahan dan peralatan penelitian, alat peraga, ATK, penggandaan 

dan penjilidan, dan lain-lain. 

 

7. Jadwal kerja 

8. Daftar Pustaka 

9. Lampiran 

Berisi curriculum vitae peneliti atau tim peneliti. 
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D. LATIHAN   

LK 01. IDENTIFIKASI MASALAH PEMBELAJARAN  
 DAN ALTERNATIF TINDAKAN 

1.1 Analisislah bentuk kesulitan belajar siswa. Sebutkan bentuk kesulitan 

belajar yang umumnya dialami atau ditunjukkan oleh siswa di kelas/mata 

pelajaran yang Anda bina dan perlu segera diatasi.  

Aspek Pembelajaran 

(materi/SKL/kompetensi) 
Bentuk/Diskripsi Kesulitan yang dialami 

1.1.1  ............................................................................... 

 

1.1.2  ............................................................................... 

 

1.1.3  ............................................................................... 

 

1.2 Analisis kelemahan dalam pembelajaran. Pada komponen manakah dalam 

pembelajaran Anda yang mungkin menjadi penyebab munculnya jenis atau 

bentuk kesulitan pada butir 1.1 tersebut, serta bentuk pembenahan apa yang 

mungkin perlu dilakukan? 

Komponen 

Pembelajaran 

Kelemahan yang terjadi 

atau dilakukan selama 

ini 

Bentuk pembenahan 

yang sebaiknya 

dilakukan 

1.2.1 Model/strategi/meto
de pembelajaran 

  

1.2.2 Media atau alat 
bantu pembelajaran 

  

1.2.3 Bahan dan sumber 
pembelajaran 
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1.2.4 Pengelolaan kelas 
dan  aktivitas 

  

1.2.5 Lainnya (sebutkan):    

1.3 Di antara komponen pembelajaran yang perlu dibenahi pada butir 1.2 di atas, 

tentukan salah satunya yang anda pandang mendesak untuk dibenahi 

 Komponen PBM yang akan dibenahi: 

................................................................ 

1.4 Guna melaksanakan pembenahan komponen PBM pada butir 1.3 tersebut, 

kemukakanlah bentuk alternatif tindakan (berupa pendekatan, model, 

strategi, atau metode pembelajaran) yang menurut Anda bisa dilakukan di 

kelas Anda. Daftarkan minimal 3 alternatif yang berbeda dari yang sudah 

dilakukan selama ini beserta alasan memilihnya: 

Alternatif Tindakan Mengapa Alternatif Tindakan ini Dianggap Tepat 

1.3.1 Alternatif 1: …… ............................................................................... 

 

1.3.2 Alternatif 2: ......... ............................................................................... 

 

1.3.3 Alternatif 3: ......... ............................................................................... 

 

1.5 Di antara 3 alternatif tindakan yang dikemukakan pada butir 1.4 di atas, 

tentukan salah satunya  yang Anda anggap paling tepat untuk diterapkan di 

kelas/mata pelajaran Anda 

 Alternatif tindakan yang dipilih, yaitu: 

...............................................................  
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LK 02. PERUMUSAN JUDUL PTK 

1.6 Problem Belajar yang Akan Diatasi serta Alternatif Tindakan Yang 

Dipilih 

Berdasarkan hasil analisis pada Lembar Kerja PTK 1, lengkapilah tabel 

kerja berikut: 

Prilaku Belajar Siswa 

yang akan ditingkatkan 

A 

Bentuk Tindakan baru 

yang akan Digunakan 

B 

Kelas/kelompok siswa 

yang akan ditangani 

C 

.......................... ............................... ....................................... 

 

1.7 Perumuskan Judul Penelitian PTK. 

Berdasarkan isian pada tabel kerja butir 1 di atas, rumuskan judul PTK 

yang Anda usulkan. Anda dapat memilih salah satu dari dua model 

perumusan judul berikut : 

2.2.1 Rumusan judul PTK Model 1 

Penggunaan/Penerapan ................................................ (tuliskan isi kolom B) 

Untuk meningkatkan ...................................................... (tuliskan isi kolom A) 

 Pada .............................................................................  (tuliskan isi kolom C) 

2.2.2 Rumusan judul PTK Model 2 

Peningkatan..................................................................... (tuliskan isi kolom A) 

Melalui Penggunaan ....................................................... (tuliskan isi kolom B) 

 Pada .............................................................................  (tuliskan isi kolom C) 

LK 03. PERUMUSAN LATAR BELAKANG,  

    RUMUSAN MASALAH, DAN TUJUAN PTK   

1.8 Latar Belakang Masalah  

 



 

 44 

Tuliskan point-point penting yang menjadi latar belakang dipilihnya judul pada 

butir 2.2 (pada Lembar Kerja PTK 2), terutama dalam dua aspek utama, yaitu 

landasan empirik dan landasan konseptual yang mendasari perlu dilakukannya 

penelitian. 

3.3.1. Landasan Empirik (Deskripsi mengenai kondisi nyata yang Anda 

hadapi sebagai guru dalam pembelajaran, baik dalam bentuk data hasil 

belajar, perilaku siswa, keluhan dan kerisaun guru, dsb) 

 

Diskripsi Hasil Belajar atau Perilaku 

Belajar yang Tidak Efektif (sesuaikan 

isian pada LK PTK 1 butir 1.1) 

Deskripsi Kelemahan dalam 

Pembelajaran(sesuaikan isian pada 

LK PTK 1 butir 1.2) 

.............................................................. ............................................................  

 

3.3.2. Landasan Konseptual (Alasan memilih alternatif pemecahan, baik 

berupa dukungan dari sumber referensi tertentu, dukungan penelitian 

terdahulu, atau minimal pertimbangan rasional mengenai kecocokan alternatif 

untuk memecahkan masalah pada landasan empirik) 

 

Alasan rasional ............................................................................... 

Dukungan dari sumber 

referensi (pendapat ahli) 

...............................................................................

...... 

Dukungan hasil penelitian 

terdahulu 

...............................................................................

...... 

 

1.9 Rumusan Masalah (tuliskan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan 

yang menjadi fokus yang akan Anda jawab melalui penelitian PTK ini) 

 

3.2.1. Perumusan masalah PTK Model 1 
 

Apakah penggunaan  ............................................ (isi kolom B pada LK 2) 
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Dapat meningkatkan ............................................. (isi kolom A pada LK 2) 

 Pada ...............................................................  (isi kolom C pada LK 2) 

3.2.2. Perumusan masalah PTK Model 2 
 

Bagaimana meningkatkan  ..................................... (isi kolom A pada LK 2) 

dengan menggunakan ............................................ (isi kolom B pada LK 2) 

 Pada ................................................................... (isi kolom C pada LK 2) 

1.10 Tujuan Penelitian (tuliskan tujuan yang ingin dicapai atau dihasilakan dari 

penelitian ini) 

 

Untuk meningkatkan  .............................................. (isi kolom A pada LK 2) 

melalui penggunaan ................................................ (isi kolom B pada LK 2) 

 Pada ..................................................................... (isi kolom C pada LK 2) 

 

1.11 Manfaat Hasil Penelitian (Tuliskan manfaat yang diberikan oleh hasil 

penelitian ini kepada pihak-pihak berikut: 

 

Bagi Siswa ............................................................................ 

Bagi Guru ………………………………………………………………….. 

Bagi Sekolah ……………………………………………………………………. 

Bagi Pengem-

bangan Ilmu 

………………………………………………………………….. 
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LK 04. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS  TINDAKAN 

   

Kajian Pustaka. Tuliskan outline (cukup dalam bentuk ponter-pointer) apa yang 

akan Anda bahas dalam Kajian Teori sekaitan dengan judul penelitian Anda.  

Komponen Isi Jabaran Isi (Sub-komponen) 

Kajian teori/konsep mengenai perilaku 

belajar siswa yang akan ditingkatkan 

(isi kolom A pada LK 2) 

 ................................................
................................ 

 ................................................
................................ 

Kajian teori/konsep mengenai bentuk 

tindakan yang akan dilakukan  

(isi kolom B pada LK 2) 

 ................................................
................................ 

 ................................................ 

Kajian teori/konsep mengenai kontribusi 

penerapan tindakan (isi kolom B pada LK 

2) terhadap perilaku belajar siswa (isi 

kolom A pada LK 2) 

 ................................................
................................ 

 ................................................
............................... 

1.12 Hipotesis Tindakan Tuliskan rumusan hipotesis tindakan yang akan uji 
melalui penelitian ini. Dapat memilih salah satu dari dua pola rumusan 
berikut: 
 

3.2.3. Perumusan hipotesis tindakan Model 1 
 

Jika............................................................... (isi kolom B pada LK 2)  

diterapkan, maka ............................................................................... (isi kolom 

A pada LK 2)  pada  ................. (isi kolom C pada LK 2)  dapat ditingkatkan  

 

3.2.4. Perumusan hipotesis tindakan Model 2 
 

........................................................................................... (isi kolom A pada LK 

2)  pada ........................................................... (isi kolom C pada LK 2) dapat 

ditingkatkan,  jika digunakan ......................... (isi kolom B pada LK 2)   
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LK 05. METODE DAN DESAIN PENELITIAN  

1.13 Setting dan Subjek Penelitian Tuliskan secara ringkas kelompok subjek 

yang ingin diteliti, misalnya kelas, semester, nama sekolah, jumlah dan 

komposisi siswa, ataupun kekhususan tertentu dari kelas/kelompok 

tersebut.  

…………………………………………. 

1.14  Rencana Tindakan Tuliskan secara ringkas tahapan pelaksanaan tindakan 

yang akan dilakukan dalam PTK (pelaksanaan tindakan isi kolom B pada 

LK 2) 

a. ………………. 

b. …………….. dst. 

 

1.15 Siklus Tindakan Tuliskan kegiatan pokok yang akan lakukan pada setiap 

tahapan, khususnya pada Siklus I 

 

Tahapan Kegiatan yang Akan Dilakukan 

Persiapan ................................................................................................ 

Pelaksanaan 

Tindakan 

................................................................................................

........ 

Observasi dan 

Evaluasi 

................................................................................................

........ 

Analisis dan 

Refleksi 

................................................................................................

........ 

 

 

1.16  Instrumen Penelitian, Tuliskan jenis peralatan yang akan digunakan dalam 

PTK, seperti pedoman pengamatan, daftar cek, jurnal, skenario tindakan, 

RPP, dsb. 
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a. ................................................................................................................. 

b. ………………. Dst. 

 

1.17 Prosedur dan Teknik Analisis Data, Tuliskan secara ringkas bagaimana 

Anda akan menganalisis data guna menjawab pertanyaan penelitian, 

termasuk indikator keberhasilan dan teknik analisis datanya 

Prosedur analisis data  

Teknik analisis data  

Indikator keberhasilan  

 

1.18  Jadwal Kegiatan, Beri tandasilang (X) pada kolom alokasi waktu pada tabel 

berikut yang menunjukkan kapan setiap langkah kegiatan PTK akan Anda 

lakukan 

Uraian Kegiatan 
Bulan Ke 

I II III IV 

Persiapan umum                 

Pelaksanaan Siklus I                 

Pelaksanaan Siklus II                 

Pelaksanaan Siklus III                 

Analisis Data                 

Penyusunan Laporan                 

Penggandaan dan 

Pengiriman Laporan 
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E. Tugas 

Buatlah proposal lengkap sesuai format berikut: 

A. JUDUL 
B. LATAR BELAKANG MASALAH 
C. PERUMUSAN MASALAH 
D. TUJUAN PENELITIAN 
E. MANFAAT PENELITIAN 
F. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 
G. METODE PENELITIAN 

1. SETTING DAN SUBJEK PENELITIAN 
2. RENCANA TINDAKAN 
3. PERSIAPAN 
4. PELAKSANAAN TINDAKAN 
5. EVALUASI DAN REFLEKSI 
6. SIKLUS PENELITIAN 
7. INSTRUMEN PENELITIAN 
8. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
9. TEKNIK PENGOLAHAN DATA 

H. JADWAL PENELITIAN  
I. DAFTAR PUSTAKA 
J. PERSONALIA PENELITIAN 
K. RENCANA PEMBIAYAAN 
L. LAMPIRAN  

 

Catatan: Setiap komponen proposal tersebut, perlu mendapatkan penjelasan 

yang proporsional dengan mempertimbangkan substansi masalah 

penelitian. Komponen/unsur dalam proposal PTK bisa berbeda nama 

dan urutannya menurut lembaga yang mensponsori pelaksanaanya.  
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 51 
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TEKNIK PEMANTAUAN DALAM PTK 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat mampu: 

1. Mengidentifikasi berbagai jenis instrument penelitian yang sesuai 

dengan data yang diperlukan. 

2. Menentukan instrument yang tepat untuk pengumpulan data  

3. Menyusun instrument yang valid untuk pengumpulan data 

 

B. Indikator pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi berbagai jenis instrument penelitian yang sesuai dengan 

data yang diperlukan. 

2. Menentukan instrument yang tepat untuk pengumpulan data  

3. Menyusun instrument yang valid untuk pengumpulan data 

 

C. Uraian materi 

TEKNIK PEMANTAUAN DALAM PTK 

A. Peneliti sebagai Instrumen (Human Instrument) 

Sebagaimana diketahui bahwa PTK dilaksanakan dalam suatu 

siklus. Dalam satu siklus terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan 

(planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observation), dan refleksi 

(reflecting). Tahap pengamatan atau observasi adalah suatu tahapan di 

mana peneliti mengamati atau mengobservasi terhadap berlangsungnya 

aktivitas PTK (pelaksanaan PTK). Dengan pengamatan diharapkan 

peneliti dapat memperoleh data, informasi atau kejadian selama PTK 

berlangsung. Agar peneliti mendapatkan data, informasi atau kejadian 

dengan lengkap, jelas dan objektif, peneliti memerlukan suatu instrumen 

PTK. Penelitian tindakan kelas yang merupakan penelitian kualitatif, 

memberikan peranan yang besar dan penting kepada penelitinya (guru) 

sebagai instrumen (human instrument). Hal ini disebabkan manusia 
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(peneliti) dapat menghadapi situasi yang berubah-ubah dan tidak 

menentu yang terjadi dalam proses belajar mengajar di kelas. 

Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Rochiati (2005) karakter 

yang harus dimiliki seorang peneliti sebagai human instrument adalah 

sebagai berikut. 

1. Responsif, artinya peneliti harus mampu merespons ter-hadap 

berbagai petunjuk baik yang bersifat perorangan maupun yang 

bersifat lingkungan. 

2. Adaptif, artinya peneliti harus mampu mengumpulkan berbagai 

informasi tcntang banyak faktor pada tahap yang berbeda-beda 

secara simultan. 

3. Menekankan aspek holistik, artinya peneliti harus mampu dengan 

segera mcmosisikan dan menyimpulkan kejadian yang 

membingungkan dan tidak menentu ke dalam posisinya secara 

keseluruhan (holistik). 

4. Pengembangan berbasis pengetahuan, artinya peneliti harus mampu 

berpikir yang tidak diungkapkan (tacit knowledge) dalam menyusun 

proposisi, sementara sadar bahwa situasi yang dihadapi memerlukan 

lebih dari sekadar pengetahuan dan proposisi karena harus mema-

hami apa yang dirasakan subjek yang diteliti, simpati dan empati yang 

tidak diungkapkan, harapan yang tidak divcrbalkan dan berbagai 

kebiasaan schari-hari yang tidak pcrnah diperhatikan, yang justru 

menyumbangkan kedalaman dan kekayaan kepada hasil penelitian. 

5. Memproses dengan segera, artinya peneliti harus mampu segera 

memroses data di tempat, membuat generalisasi dan menguji 

hipotesis di dalam situasi yang dengan sengaja diciptakan. 

6. Klarifikasi dan kesimpulan, artinya peneliti harus memiliki kemampuan 

unik untuk membuat kesimpulan ditempat, dan langsung meminta 

klarifikasi, pembetulan, atau elaborasi kepada subjek yang diteliti.  

7. Kesempatan eksplorasi, artinya peneliti harus mampu mengeksplorasi 

terhadap jawaban-jawaban dari subjek yang diteliti yang tidak lazim, 

atau mengandung kelainan, yang sepertinya tidak berguna atau tidak 
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bisa dikoding, sehingga data tersebut perlu dibuang atau diabaikan. 

Peneliti sebagai human instrument, justru bisa mengeksplorasi 

respons-respons demikian, menguji validitasnya, bahkan mungkin 

mencapai pemahaman yang lebih tinggi daripada yang dapat dicapai 

olch penelitian biasa. 

B. Proses Pemantauan dalam PTK 

 Instrumen yang diperlukan dalam penelitian tindakan kelas (PTK) 

haruslah sejalan dengan prosedur dan langkah PTK. Instrumen untuk 

mengukur keberhasilan tindakan dapat dipahami dari dua sisi, yaitu 

sisi proses dan sisi hal yang diamati.  

1.  Dari Sisi Proses 

Dari sisi proses (bagan alirnya), instrumen dalam PTK harus dapat 

menjangkau masalah yang berkaitan dengan input (kondisi awal), 

proses (saat berlangsung), dan output (hasil). 

a.   Instrumen untuk Input 

      Instrumen untuk input dapat dikembangkan dari hal-hal yang 

menjadi akar masalah beserta pendukungnya, misalnya akar 

masalah merupakan bekal awal atau prestasi tertentu dari siswa 

yang dianggap kurang. Dalam hal ini tes bekal awal dapat menjadi 

instrumen yang tepat. Di samping itu, mungkin diperlukan pula 

instrumen pendukung yang mengarah pada pemberdayaan 

tindakan yang akan dilakukan, misalnya format peta kelas dalam 

kondisi awal, buku teks dalam kondisi awal, dan seterusnya. 

b. Instrumen untuk Proses 

Instrumen yang digunakan pada saat proses berlangsung 

berkaitan erat dengan tindakan yang dipilih untuk dilakukan. Dalam 

tahap ini banyak format yang dapat digunakan. Akan tetapi, format 

yang digunakan hendaknya yang sesuai dengan tindakan yang 

dipilih. 
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c. Instrumen untuk Output 

Adapun instrumen untuk output berkaitan erat dengan 

evaluasi pencapaian hasil berdasarkan kriteria yang telah 

ditctapkan. Misalnya, nilai 70 ditetapkan sebagai ambang batas 

peningkatan (pada saat dilaksanakan tes bekal awal, nilai peserta 

didik berkisar pada angka 55). Maka Pencapaian hasil yang belum 

sampai pada angka 70 perlu untuk dilakukan tindakan lagi 

(melalui siklus berikutnya). Angka 70 bisa diambil dari kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentukan sebelumnya. 

2. Dari Sisi Hal yang Diamati 

Selain dari sisi proses (bagan alir), instrumen dapat pula dipahami 

dari sisi hal yang diamati. Dari sisi hal yang diamati, instrumen dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

instrumen untuk mengamati guru (observing teachers), instrumen 

untuk mengamati kelas (observing classroom), dan instrumen untuk 

mengamati perilaku siswa (observing students) (Reed dan 

Bergermann,1992). 

a.   Pengamatan terhadap Guru (Observing Teachers) 

Pengamatan atau observasi merupakan alat yang terbukti 

efektif untuk mempelajari tentang metode dan strategi yang 

diimplementasikan di kelas, misalnya, tentang organisasi kelas, 

respons siswa terhadap lingkungan kelas, dan sebagainya.  

 

Salah satu bentuk instrumen pengamatan adalah catatan 

anekdotal (anecdotal record). Catatan anekdotal adalah riwayat 

tertulis, deskriptif, longitudinal tentang apa yang dilakukan atau 

dikatakan perseorangan dalam kelas dalam suatu jangka waktu. 

Deskripsi ditekankan untuk menghasilkan gambaran umum yang 

layak untuk keperluan penjelasan dan penafsiran. Deskripsi 

tersebut biasanya mencakup konteks dan peristiwa yang terjadi 

sebelum dan sesudah peristiwa yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti dalam PTK. Metode ini dapat 
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diterapkan pada kelompok dan individu. Catatan anekdotal 

memfokuskan pada hal-hal spesifik yang terjadi di dalam kelas 

atau catatan tentang aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran. 

Catatan anekdotal mencatat kejadian di dalam kelas secara 

informal dalam bentuk naratif.  

b.   Pengamatan terhadap Kelas (Observing Classrooms) 

Catatan anekdotal dapat dilengkapi sambil melakukan 

pengamatan terhadap segala kejadian yang terjadi di kelas. 

Pengamatan ini sangat bermanfaat karena dapat mengung-kapkan 

praktik-praktik pembelajaran yang menarik di kelas. 

Di samping itu, pengamatan itu dapat menunjukkan strategi yang 

digunakan guru dalam menangani kendala dan hambatan 

pembelajaran yang terjadi di kelas. Catatan anekdotal kelas 

meliputi deskripsi tentang lingkungan fisik kelas, tata letak-nya, 

dan manajemen kelas. 

c.   Pengamatan terhadap Siswa (Observing Students) 

Pengamatan terhadap perilaku siswa dapat mengungkapkan 

berbagai hal yang menarik. Masing-masing individu siswa dapat 

diamati secara individual atau berkelompok sebelum, saat 

berlangsung, dan sesudah selesai proses belajar mengajar. 

Perubahan pada setiap individu juga dapat diamati, dalam kurun 

waktu tertentu, mulai dari sebelum dilakukan tindakan, saat 

tindakan diimplementasikan, dan setelah tindakan selesai 

dilakukan. 

C. Macam-macam Pengumpulan Data dalam PTK 

Pengumpulan data dalam PTK seperti pada umumnya suatu 

penelitian adalah dengan menggunakan instrumen. Berikut ini beberapa 

macam pengumpulan data yang dapat dipergunakan dalam PTK. 

1 .  Pengamatan atau Observasi 

Pengamatan atau observasi adalah kcgiatan pengamatan 

(pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan 

telah mencapai sasaran. Pengamatan partisipatif dilakukan oleh 
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orang yang terlibat secara aktif dalam proses pelaksanaan tindakan. 

Pengamatan ini dapat dilaksanakan dengan pedoman pengamatan 

(format, daftar cek), catatan lapangan, jurnal harian, observasi 

aktivitas di kelas, penggambaran interaksi dalam kelas, alat perekam 

elektronik, atau pemetaan kelas (Mills, 2004).  

Salah satu contoh observasi terbuka yang bertujuan mencatatkan keterampilan 

mengajar guru adalah sebagai berikut (Hopkins, 1993 dalam Rochiati 2005). 

NO ASPEK DESKRIPSI 

1 Persentase  

2 Mengajar tak langsung  

3 Mengajar langsung  

4 Suara  

5 Strategi Bertanya  

6 Masukan Balik  

7 Pokok Bahasan  

8 Ekspektasi  
 

2. Wawancara 

Dalam rangka memperoleh data dan atau informasi yang lebih 

terperinci dan untuk melengkapi data hasil observasi, tim peneliti 

dapat melakukan wawancara kepada guru, siswa, kepala sekolah 

dan fasilitator yang berkolaborasi. Wawancara digunakan untuk 

mengungkap data yang berkaitan dengan sikap, pendapat, atau 

wawasan.  

3. Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner merupakan instrumen di dalam teknik 

komunikasi tidak langsung. Dengan instrumen atau alat ini data 

yang dapat dihimpun bersifat informatif dengan atau tanpa 

penjelasan atau interpretasi berupa pendapat, buah pikiran, 

penilaian, ungkapan perasaan, dan lain-lain.  
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4. Pedoman Pengkajian Data Dokumen 

Ada berbagai dokumen yang dapat membantu peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian yang ada relevansinya dengan 

permasalahan dalam penelitian tindakan kelas, seperti: 

a. silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); 

b. laporan-laporan diskusi; 

c. berbagai macam hasil ujian dan tes; 

d. laporan rapat; 

e. laporan tugas siswa; 

f. bagian-bagian dari buku teks yang digunakan dalam 

pembelajaran; 

g. contoh essay yang ditulis siswa (Elliot, 1991 dalam Rochiati 

2005). 

5. Tes 

Pengambilan data yang berupa informasi mengenai pe-

ngetahuan, sikap, bakat dan lainnya dapat dilakukan dengan tes 

atau pengukuran bekal awal atau hasil belajar.  

6. Rekaman Foto, Slide, Tape, dan Video 

Agar peneliti mempunyai alat pencatatan untuk 

menggambarkan apa yang sedang terjadi di kelas pada waktu 

pembelajaran dalam rangka penelitian tindakan kelas, untuk 

menangkap suasana kelas, detail tentang peristiwa-peristiwa 

penting atau khusus yang terjadi atau ilustrasi dari episode tertentu, 

alat-alat elektronik ini dapat saja digunakan untuk membantu 

mendeskripsikan apa yang peneliti catat di catatan lapangan, 

apabila memungkinkan. 

7. Catatan Harian 

Catatan harian adalah catatan pribadi (baik guru maupun siswa) 

tentang pengamatan, perasaan, tanggapan, penafsiran, refleksi, 

firasat, hipotesis, dan penjelasan. Catatan tidak hanya 
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melaporkan kejadian tugas sehari-hari, melainkan juga 

mengungkapkan perasaan bagaimana rasanya berpartisipasi di 

dalam penelitian tindakan kelas. Kejadian khusus, percakapan, 

instrospeksi perasaan, sikap, motivasi, pemahaman waktu 

bereaksi terhadap sesuatu, kondisi, kesemuanya akan membantu 

merekonstruksikan apa yang terjadi waktu itu. 

8. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan (field notes) adalah catatan yang dibuat 

oleh peneliti atau mitra peneliti yang melakukan pengamatan atau 

observasi terhadap subjek atau objek penelitian tindakan kelas. 

Berbagai hasil pengamatan tentang aspek pembelajaran di kelas, 

suasana kelas, pengelolaan kelas, interaksi guru dengan siswa, 

interaksi siswa dengan siswa dan beberapa aspek lainnya dapat 

dicatat sebagai catatan lapangan dan akan digunakan sebagai 

sumber data PTK. Kedalaman data dalam catatan lapangan yang 

memuat secara deskriptif berbagai kegiatan yang relevan dengan 

PTK merupakan kekuatan tersendiri dari pelaksanaan PTK yang 

bernuansa kualitatif. Hal ini merupakan validitas internal dari PTK. 
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MENYUSUN LAPORAN PTK 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, peserta diklat mampu: 

1. Mengetahui komponen laporan PTK 

2. Menyusun laporan PTK  

 

B. Indikator pencapaian Kompetensi 

1. Mengetahui komponen laporan PTK 

2. Menyusun laporan PTK  

 

C. Uraian materi 

MENYUSUN LAPORAN PTK 

Pada hakikatnya laporan PTK merupakan upaya menceritakan kembali 

seluruh kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan. Kegiatan mulai dari 

perencanaan, tindakan (pelaksanaan), pengamatan (observasi) dan refleksi. 

Setiap aktivitas PTK dilaporkan oleh peneliti secara jelas dan terperinci dari 

masalah yang dirasakan, tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah 

tersebut, cara mengobservasi, cara menganalisis dan merefleksikan serta 

bagaimana hasilnya. Seperti penelitian formal, laporan PTK juga mengikuti 

aturan laporan ilmiah. Format laporan PTK secara umum terdiri atas 

komponen sebagai berikut:  

Bagian Awal: 

Halaman Sampul (Judul Penelitian) 

Abstrak 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel (Jika ada) 

Daftar Gambar (Jika ada) 

Daftar Lampiran (Jika ada) 
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Bagian Inti: 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Cara Pemecahan Masalah 

E. Hipotesis Tindakan 

F. Tujuan Penelitian 

G. Manfaat Penelitian 

BAB II. KAJIAN TEORI 

A. ……….. 

B. ……………. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

B. Persiapan PTK 

C. Subjek Penelitian 

D. Sumber Data 

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

F. Indikator Kinerja 

G. Teknik Analisis Data 

H. Prosedur Penelitian 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

BAB V. KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

Bagian Akhir:  
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Daftar Pustaka  

Lampiran 

 

Berikut ini pembahasan laporan PTK secara lengkap:  

I.   Bagian Awal: 

1. Judul Penelitian (Halaman Sampul) 

Judul penelitian ini sama dengan judul yang terdapat pada proposal PTK. 

Dalam laporan hasil penelitian judul PTK ditulis pada halaman judul (halaman 

sampul). Pada halaman judul tersebut pada umumnya tertuang pula logo 

Depdiknas atau Depag, nama peneliti, tahun penelitian, lembaga dari peneliti 

bekerja dan hal-hal lain sesuai dengan apa yang diminta atau ditentukan. 

 

2. Abstrak 

Abstrak merupakan pemadatan dari hasil penelitian. Abstrak memuat 

komponen-komponen pokok dalam penelitian, yakni: (1) permasalahan 

penelitian; (2) tujuan penelitian; (3) prosedur penelitian; (4) hasil penelitian; 

dan (5) kesimpulan dan saran. Abstraksi sebaiknya tidak lebih dari dua 

halaman, ditulis dengan spasi tunggal (satu), dan terdiri dari sekitar lima 

alinea.  

3. Kata Pengantar 

Komponen utama dalam kata pengantar adalah ungkapan puji syukur 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan terima kasih penulis kepada 

pihak-pihak yang telah membantu peneliti sehingga penelitian dapat 

diselesaikan dengan baik. Di samping itu, ungkapkan pula bahwa penelitian 

yang dilakukan bukan kegiatan tanpa kekurangan, karena itu peneliti harus 

bersedia menerima kritik dan saran konstruktif dcmi perbaikan hasil penelitian 

tersebut. 

4. Daftar Isi/Tabel/Gambar/Lampiran 

Tuliskan semua pokok-pokok isi (judul-sub judul), tabel, gambar, grafik, 

lampiran dan lain-lain secara urut berdasarkan halaman penulisan. Daftar 
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semacam ini akan sangat membantu pembaca untuk menemukan hal-hal 

yang menarik perhatiannya. 

  

II. Bagian Inti 

 

1.  Pendahuluan (Bab I) 

Bab satu pendahuluan dalam laporan PTK sama dengan bab satu 

pendahuluan pada proposal PTK. 

2. KAJIAN TEORI (BAB II) 

  Bab dua kajian teori dalam laporan PTK juga sama dengan bab dua 

kajian teori pada bab dua kajian teori proposal PTK. Selain itu dikemukakan 

juga hipotesis tindakan. 

3. METODOLOGI PENELITIAN (BAB III) 

Bab tiga metodologi penelitian dalam laporan PTK juga hampir sama 

dengan bab tiga metodologi penelitian pada proposal PTK. Perbedaannya 

hanya pada beberapa hal, sebagai berikut. 

a. Pada proposal PTK biasanya menggunakan kata "akan" sedangkan pada 

laporan PTK kata "akan" diganti dengan kata "telah". 

b. Pada proposal PTK rencana kerja dan rencana pembiayaan PTK 

disebutkan, tetapi pada laporan hasil PTK tidak perlu lagi disebutkan. Hal 

ini disebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembiayaan PTK 

(sponsor) sudah mengetahuinya dalam proposal PTK. 

4.   HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN (BAB IV) 

Penyusunan laporan penelitian di bab hasil dan pembahasan penelitian 

dalam laporan PTK pada umumnya peneliti terlebih dulu menyajikan paparan 

data yang mendeskripsikan secara ringkas apa saja yang dilakukan peneliti 

sejak pengamatan awal (sebelum penelitian), yaitu kondisi awal guru dan 

siswa diikuti refleksi awal yang merupakan dasar perencanaan tindakan 

siklus I, dilanjutkan dengan paparan mengenai pelaksanaan tindakan, hasil 

observasi kegiatan guru, observasi situasi dan kondisi kelas dan hasil 

observasi kegiatan siswa. Paparan data itu kemudian diringkas dalam bentuk 

temuan penelitian yang berisi pokok-pokok hasil observasi dan evaluasi yang 
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disarikan dari paparan data. Deskripsikan setting penelitian secara lengkap, 

kemudian uraikan masing-masing siklus dengan disertai data lengkap 

beserta aspek-aspek yang direkam atau diamati tiap siklus. Rekaman itu 

menunjukkan terjadinya perubahan akibat tindakan yang diberikan. 

Ditunjukkan adanya perbedaan dengan pelajaran yang biasa dilakukan. 

Pada refleksi di akhir setiap siklus berisi penjelasan tentang aspek 

keberhasilan dan kelemahan yang terjadi. Kemukakan adanya perubahan 

atau perbaikan atau kemajuan yang terjadi pada diri siswa, lingkungan kelas, 

guru sendiri, minat, motivasi belajar atau hasil belajar. Untuk dasar analisis 

dan pembahasan, kemukakan hasil keseluruhan siklus ke dalam suatu 

ringkasan tabel atau grafik. Dari tabel atau grafik rangkuman ini akan dapat 

memperjelas adanya perubahan yang terjadi disertai pembahasan secara 

rinci dan jelas. 

Berikutnya berdasarkan temuan data dilakukan refleksi hasil tindakan 

siklus 1 yang dijadikan dasar untuk mcrencanakan tindakan untuk siklus ke-2. 

Di sini dapat dibandingkan hasil siklus 1 dengan indikator keberhasilan 

tindakan siklus 1 yang telah ditetapkan berdasarkan refleksi awal. Paparan 

data siklus dua juga lengkap mulai perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan evaluasi. Ringkasan paparan data dicantumkan dalam bentuk temuan 

penelitian. Temuan ini menjadi dasar refleksi tindakan siklus ke-2, termasuk 

apakah perlu dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan untuk siklus ke-3. 

Peneliti dapat membandingkan hasil siklus 2 ini dengan indikator 

keberhasilan tindakan siklus 2 yang telah ditetapkan berdasarkan hasil 

refleksi tindakan siklus ke-1. Jadi, prosedur analisis dan interpretasi data 

penelitian dilaksanakan secara deskriptif kualitatif dengan meringkas data 

(reduksi data), paparan data dan triangulasi serta penarikan kesimpulan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemaparan bab empat (hasil dan 

pembahasan penelitian) adalah sebagai berikut. 

a. Sajikan temuan-temuan dalam grafik, tabel, diagram, gambar-gambar, 

portofolio, dan sejenisnya. 

b. Pada setiap akhir tabel/grafik/diagram/foto dan seba-gainya, berikan 

komentar makna dari masing-masing tampilan tersebut. 
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c. Ulas atau jelaskan temuan PTK dengan mengacu pada dua pertanyaan 

(mengapa demikian atau Why dan bagaimana temuan tersebut bisa 

terjadi atau How). 

d. Pada bab ini peneliti juga membahas dan memvalidasi hasil temuan, 

dengan memaksimalkan triangulasi terhadap sumber data maupun 

instrumen yang digunakan. 

e. Pada bagian akhir ungkapkan pula keterbatasan atau kekurangan 

penelitian yang dilakukan yang menurut peneliti dapat mengurangi 

validasi (keabsahan) dan tingkat kepercayaan hasil penelitian. 

Keterbatasan tersebut dapat berkaitan dengan proses penelitian, 

instrumen, metode, subjek penelitian, daya dukung, dan sebagainya. 

 

5.  KESIMPULAN DAN SARAN (BAB V) 

Pada kesimpulan uraikan pokok-pokok temuan PTK secara jelas, padat, 

dan runtut. Dalam hal ini perlu dicermati apakah pokok-pokok temuan yang 

disajikan sudah menjawab permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain, 

pokok-pokok temuan penelitian harus berkaitan atau mempunyai "benang 

merah" dengan masalah yang diteliti. Kesimpulan merupakan ringkasan dari 

hasil penelitian yang dirumuskan sesuai dengan perumusan masalah. Ada 

dua gaya dalam penulisan kesimpulan, yakni: 

a. Gaya Problem Numbering adalah penulisannya disesuaikan dengan 

urutan nomor masalah penelitian. Gaya ini sangat memudahkan 

pembaca untuk mengetahui bagaimana jawaban-jawaban masalah yang 

telah dirumuskan pada bab pertama. 

b. Gaya Description Problem adalah penulisannya dalam bentuk deskriptif 

tidak berdasarkan numerik, mengalir sesuai konteks temuan penelitian, 

walaupun isinya tetap harus menjawab permasalahan penelitian. 

Dalam kesimpulan sudah tidak ada lagi hasil-hasil hitungan statistik 

ataupun tabel-tabel. Kesimpulan harus selalu mengacu kepada hasil temuan 

yang benar-benar telah dibuktikan. Tidak memuat opini atau pendapat tanpa 

dasar atau di luar konteks permasalahan yang telah dirumuskan. 
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Pada bagian saran ada dua hal yang perlu diungkap, yaitu saran untuk 

penelitian lebih lanjut dan saran untuk pencrapan penelitian. Saran 

dirumuskan berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diperoleh. Saran ditulis 

secara tegas dan ditujukan kepada berbagai pihak. Saran biasanya ditujukan 

untuk kepentingan pengembangan ilmu, lembaga di mana penelitian itu 

dilakukan, penelitian yang akan dilakukan (peneliti selanjutnya), sebagai 

tindak lanjut serta pengkajian yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor 

yang belum dianalisis. Perlu diingat kembali bahwa PTK dilaksanakan untuk 

memperbaiki mutu proses belajar mengajar di kelas. 

 

III. Bagian Akhir 

Daftar Pustaka dan Lampiran 

Bagian ini pada prinsipnya sama dengan yang tertuang pada proposal 

PTK, hanya ditambah atau dilengkapi bahan-bahan baru yang digunakan 

selama proses PTK, misalnya instrumen penelitian yang digunakan dalam 

PTK, hasil ulangan harian, lembar jawaban siswa dan hal-hal lain yang 

relevan dengan kegiatan PTK. Tidak tertutup kemungkinan bahan atau 

referensi baru tersebut digunakan setelah PTK berlangsung, sehingga perlu 

disertakan dalam bagian ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 70 

  



 
 

 71 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

………….. 2014. Modul II Pelatihan Praktek Pembelajaran yang Baik di 
SMP/MTS. Jakarta: USAID PRIORITAS.  

 

 ------------- , 2001. Petunjuk Praktis Classroom Based Action 

Research. Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Kanwil Depdiknas 
Provinsi Jawa Tengah. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Depdikbud. 1999. Penelitian Tindakan kelas (Classroom Action Research). 
Jakarta: Dirjen Dikti, Proyek Pengembangan Guru Sekolah Menengah. 

 

Kunandar. 2012. Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai 
Pengembang Profesi Guru. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

 

Mukhlis, A. 2001. Penelitian Tindakan Kelas, Konsep Dasar dan Langkah-
langkah. Surabaya: Unesa. 

 

Raka Joni, T. 1998. Penelitian Tindakan Kelas: Beberapa Permasalahannya. 
Jakarta: PCP PGSM Ditjen Dikti. 

 

Simbolon. 1999. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Dirjen Dikti. 

 

Sukarnyana, I Wayan. 2000. Penelitian Tindakan Kelas. Malang: Proyek PPPG 
IPS dan PMP. 

 

Sukardi. 2007. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Sukidin, Basrowi. 2002. Manajemen PTK. Surabaya: Insan Cendekia. 
 
Supardi. 2005. "Pengembangan Profesi dan Ruang Lingkup Karya Tulis Ilmiah 

(makalah)." Jakarta. DitjenDikdasmen Depdiknas. 

 

Suyanto. 1997. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: 
Dirjen Dikti. 

Wardani, I.G.A.K. 2004. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: 
Pusat Penerbitan UT.  

Wiriaatmadja, Rochiati. 2005. Metode Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: 
Rosda Kary 



 

 i 

 

MODUL DIKLAT PKB GURU 

 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

GRADE 10 

 

DATABASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis: Imran, S.Kom., M.Pd. 

 

 

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN 
TENAGA KEPENDIDIKAN 

BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI 
KOMUNIKASI (LPPPTK KPTK) 

NOVEMBER 2015 
  

 

 

 

MODUL 

GURU PEMBELAJAR 

 

Mata Pelajaran  

Teknologi Informasi Komunikasi SMA 

 

 

Kelompok Kompetensi J 

 

 

Penulis : Imran, S.Kom., M.Pd.  

 

 

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Tahun 2015 



 

ii  

 

HALAMAN PERANCIS 

 

 

Penulis: 

Imran, S.Kom., M.Pd., (085242642377). imranlahami@gmail.com 

 

Penelaah: 

1. Abd. Muis M, Dr. M.Pd., MT., 0811418101., muis.mappalotteng@gmail.com 

2. Abd. Halik, S.Pd., M.Pd, 085355274394, halikunm@gmail.com 

 

Ilustrator : 

1. Faisal, S.Pd., M.Eng, 085355274394, faisalnajamuddin@gmail.com 

 

 

Copyright ©2016 

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Tenaga Kependidikan 

Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 

 

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 

Dilarang mengkopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan 

komersial tanpa izin tertulis dari Kementrian Pendidikan Kebudayaan.  

 

 

 

  

 



 

 iii 

 

       KATA SAMBUTAN 

 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting 

sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang 

kopeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat 

menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru 

sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut 

kopetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar 

(GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan 

dengan hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji 

kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir 

tahun 2015. Hasil UKG menunjukan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi 

guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut 

dikelompokan menjadi 10 (sepuluh) kelopok kompetensi. Tindak lanjut 

pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui 

program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru 

sebagai agen perubahaan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program 

Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online) dan 

campuran (blended) tatap muka dengan online.  

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag 

Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan 

Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab 

dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi 

guru sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat pembelajaran yang 

dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap 

muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. 

Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat 

besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru. Mari kita sukseskan program 

GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya. 

 
      Jakarta,  Februari 2016 
      Direktur Jendral 
      Guru dan Tenaga Kependidikan 
 

      Sumarna Surapranata, Ph.D 
      NIP. 195908011985031002 
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KATA PENGANTAR 

 

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan 

sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan 

tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, 

peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 

yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru dan 

tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan.  

Buku pedoman Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk  institusi 

penyelenggara program pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan 

petunjuk bagi penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan 

modul yang merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga 

kependidikan. Buku ini disajikan untuk memberikan informasi tentang 

penyusunan modul sebagai salah satu bentuk bahan  dalam kegiatan  

pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan. 

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada 

berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal dalam 

mewujudkan buku ini,  mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan 

sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan 

saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di 

masa mendatang.  

Makassar, Desember  2015 
Kepala LPPPTK KPTK Gowa 
Sulawesi Selatan, 

 

 

Dr. H. Rusdi, M.Pd, 
NIP  19650430 1991 03 1 004 
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BAB I 

Pendahuluan 
 

A. Latar Belakang 

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 

guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru dan tenaga 

kependidikan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian 

secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya. 

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah 

pengembangan kompetensi guru dan Tenaga Kependidikan yang 

dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan dan 

meningkatkan profesionalitasnya. 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sebagai salah satu 

strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat 

menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus 

memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan mengurangi 

kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan 

dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan. 

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan baik secara mandiri maupun kelompok. khusus 

untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai 

dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. penyelenggaraan PKB diklat 

dilaksanakan oleh PPPTK dan/atau penyedia layanan diklat lain. Di dalam 

pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh PPPTK dan/atau penyedia 

layanan diklat lainnya diperlukan modul sebagai salah satu sumber belajar 

guru. hasil uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan  untuk ditingkatkan 

kompetensinya sesuai dengan standar. 

Modul 10 ini merupakan acuan bagi penyelenggara pendidikan dan 

pelatihan serta instruktur dalam penyelenggaraan pelatihan yang diperlukan 

guru dalam melaksanakan kegiatan PKB. 
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B. Tujuan 

1. Mengidentifikasi prinsip dasar database. 

2. Mengidentifikasi pemeliharaan database. 

3. Mengidentifikasi tabel yang meliputi perancangan, Properties, View dan 

Wizard. 

4. Mengidentifikasi Form yang meliputi perancangan, Properties dan Wizard. 

5. Mengidentifikasi query yang meliputi perancangan, operator, parameter 

dan fungsi yang terdapat dalam query. 

6. Mengidentifikasi Report yang meliputi perancangan dan modifikasi. 

7. Membuat karya menggunakan program untuk membuat database 

C. Peta Kompetensi 

Adapun peta kompetensi pada modul 10 ini yaitu kompetensi 9 

baimana membangun, Merancang dan Mengelola Pangkalan Data (Data 

Base) Dengan Komputer Personal atau Komputer Server menggunakan 

Microsoft Access 2007 dan MySQL, atau lebih lengkapnya dapat saudara lihat 

dalam bagan berikut: 
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D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penyusunan modul ini adalah dasar-dasar komputer 

yang terdiri dari 4 kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran I 

membahas tentang prinsip dasar database dan mengidentifikasi pemeliharaan 

database, kegiatan II membahas tentang form yang meliputi perancangan, 

properties dan wizard, kegiatan III membahas tentang mengidentifikasi query 

yang meliputi perancangan, operator, parameter dan fungsi yang terdapat 

dalam query, dan kegiatan IV membahas tentang report yang meliputi 

perancangan dan modifikasi.  

Secara umum modul ini membahas tentang bagaimana merancang 

database, membagun dan memelihara database baik dalam bentuk komputer 

destop maupun komputer client-server, untuk perancangan dimulai dari 

tahapan pengenalan flowchart, DFD dan diagram. Sedangkan untuk tahapan 

membangun database dibahas dari bagaimana membangun database 

dengan Microsoft Access sampai dengan membangun database dengan 

MySQL. 

Dalam modul ini juga dibahas bangaimana mengatur database atau 

pangkalan data kita menjadi lebih rapi dan terkontrol. Dengan metode 

menggunakan report dan form, operator pengelolaan data  menjadi lebih 

mudah sebab kita bisa merancang system pencarian data yang kita butuhkan. 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Untuk peserta diklat. 

1. Pembelajaran  yang  dilaksanakan  menggunakan  sistem  Self  Based  

Learning  atau  sistem pembelajaran  mandiri.  Diharapkan  seluruh  

peserta  diklat  dapat  belajar  secara  aktif  dengan mengumpulkan 

berbagai sumber selain bahan ajar ini, misalnya melalui majalah, media 

elektronik maupun melalui internet. 

2. Bahan ajar ini menuntut tersedianya bahan ajar yang lengkap yang 

meliputi : 

a. Unit komputer yang siap digunakan; 

b. Sistem operasi yang siap digunakan; 

c. SOP dalam menghidupkan dan mematikan komputer. 

d. SOP dalam melakukan sambungan kejaringan lokal. 
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3. Setelah  menyelesaikan  bahan  ajar  ini,  peserta  diklat  dianggap 

menguasai bidang TIK sebab modul ini merupakan modul level 10 yang 

berarti modul level terakhir. 

4. Instruktur  diklat  berperan  sebagai  fasilitator  dan  pengarah  dalam  

semua  materi  bahan  ajar  ini, sehingga  diharapkan  dapat  terjadi  

komunikasi  timbal  balik  yang  efektif  dalam  mempercepat proses 

penguasaan materi diklat. 

Selanjutnya, peran instruktur dalam proses pembelajaran adalah : 

1. Membantu  peserta  diklat  merencanakan  proses  belajar,  utamanya  

dalam  materi-materi  yang relatif baru bagi peserta diklat 

2. Membantu peserta diklat memahami konsep dan praktek dalam bahan 

ajar ini dan menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses belajar 

dan pencapaian jenjang pengetahuan yang diharapkan; 

3. Membantu peserta diklat menentukan dan mengakses sumber tambahan 

lain yang diperlukan untuk belajar; 

4. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan; 

5. Mencatat pencapaian kemajuan dan melaksanakan penilaian; 

6. Menjelaskan  kepada  peserta  diklat  mengenai  bagian  yang  perlu  

untuk   dibenahi  dan merundingkan rencana pemelajaran selanjutnya. 
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BAB II PEMBAHASAN 

Kegiatan Pembelajaran I 

Prinsip-Prinsip Dasar Dan Pemeliharaan Database 

 

A. Tujuan 

1. Peserta diklat diharapkan mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar 

database.  

2. Peserta diklat diharapkan mampu mengidentifikasi pemeliharaan 

database.  

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi prinsip dasar database. 

2. Mengidentifikasi pemeliharaan database. 

C. Uraian Materi 

1. Pengertian Database  

Pada berbagai kepentingan, sistem database memegang peran 

penting dalam menangani data. Sebagai contoh, sistem database dipakai 

pada pasar swalayan untuk menangani data persediaan barang dan juga 

mencatat data penjualan. Keberadaan sistem ini membuat manajemen 

pasar swalayan dapat mengetahui persediaan barang masih cukup 

banyak atau tidak. Bahkan informasi penjualan harian, mingguan, dan 

bulanan pun mudah sekali didapatkan.  

Pada maskapai penerbangan, sistem database membuat calon 

penumpang dengan mudah bisa mendapatkan kursi. Hal itu karena 

tersedianya sistem database pada biro-biro perjalanan yang terhubungkan 

ke sistem database maskapai penerbangan, sebagaimana diilustrasikan 

pada gambar 1.1 berikut. 

Sistem yang bersifat online tersebut memungkinkan ketersediaan 

kursi pada suatu jadwal penerbangan dapat diketahui dengan cepat dan 

mudah. 
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Gambar 1. 1 Cara kerja sistem database 

Basis data (atau database) adalah kumpulan informasi yang 

disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa 

menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi 

dari basis data tersebut (http://id.wikipedia.org/wiki/Database). 

Database digunakan untuk menyimpan informasi atau data yang 

terintegrasi dengan baik di dalam komputer. 

Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak 

yang disebut DBMS (Database Management System). DBMS 

merupakan suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan 

user (pengguna) untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan 

mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user 

akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. 

Sedangkan RDBMS atau Relationship Database 

Management System merupakan salah satu jenis DBMS yang 

mendukung adanya relationship atau hubungan antar tabel. Di 

samping RDBMS, terdapat jenis DBMS lain, misalnya Hierarchy DBMS, 

Object Oriented DBMS. 

 

2. Memahami Berbagi Istilah Dasar  

Banyak istilah dasar yang terkait dengan database. Berikut ini beberapa 

istilah dijelaskan secara sisngkat.  

a. Database, menyatakan suatu wadah untuk mengelola data. Sebuah 

database melibatkan beberapa tabel. Gambar1.2, berikut memberikan 

contoh sebuah database yang melibatkan dua buah tabel. 
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Gambar 1. 2 Contoh sebuah database dengan beberapa table 

 
Gambar 1.2. di atas menunjukkan bahwa informasi nama dan hobby 

bias diperoleh melalui table Teman dan Hobby yaitu: Amir dengan 

hobby main catur, Rudy dengan hobby main futsal, Rina dengan 

hobby belanja, Wati dengan hobby melukis dan Riska dengan hobby 

karaoke. Anda juga dapat menggunakan Database Manual dengan 

manfaat yang diberikan diantaranya 

a. Duplikasi data dapat diminimalkan 

b. Integritas data tinggi 

c. Independensi data 

d. Konsistensi data tinggi 

e. Dapat berbagi (sharing) data 

f. Tingkat keamanan tinggi 

g. Mudahnya mendapatkan data  

a. Duplikasi data 

b. Terbatasnya berbagi data 

c. Ketidak konsistennya data 

d. Kurangnya integritas data 

Kesulitan dalam mendapatkan informas 

b. Database Relasional, adalah jenis database yang mencatat 

hubungan antar tabel dalam bentuk data dan tabel. 

c. Program Aplikasi, adalah sebuah program komputer yang ditujukan 

untuk pemakai agar bisa berinteraksi dengan suatu database. 
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Program dapat dibuat dengan menggunakan peranti pengembangan 

seperti Delphi, Visual Basic, ataupun Visual C#. 

d. Sistem Database, adalah sistem yang digunakan untuk berinteraksi 

dangan database, baik melalui DBMS ataupun program aplikasi. 

e. Data, adalah bahan mentah yang disimpan dalam database. 

f. Informasi, adalah hasil pemrosesan terhadap data dalam database 

sehingga menghasilkan suatu bentuk yang digunakan bagi pemakai. 

Contohnya ditunjukkan pada gambar1.3 berikut: 

  

 

Gambar 1. 3 Sirklus data sampai menjadi informasi 

g. Field, merupakan kolom dari sebuah table. Field memiliki 

ukuran type data tertentu yang menentukan bagaimana data 

nantinya tersimpan. 

h. Record, Field merupakan sebuah kumpulan nilai yang saling terkait. 

i. Key, merupakan suatu field yang dapat dijadikan kunci dalam 

operasi tabel. Dalam konsep database, key memiliki banyak jenis 

diantaranya Primary Key, Foreign Key, Composite Key, dll. 

j. SQL, atau Structured Query Language merupakan suatu bahasa 

(language) yang digunakan untuk mengakses database. SQL sering 

disebut juga sebagai query. 

k. Hierarki Database, Dalam konsep database, urutan atau hierarki 

database sangatlah penting. 

Urutan atau hierarki database digambarkan dalam gambar sbb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 4 Hirarki DBMS 

 

Data 
 

Sistem database 

 

Informasi 
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3. Kelebihan Menggunakan DBMS 

Database Management System atau biasa disingkat DBMS adalah 

perangkat lunak yang digunakan untuk mengelolah dan mengontrol 

pengaksesan database. Namun demikian definisi seperti itu belum 

menggambarkan sepenuhnya kemampuan yang diberikan oleh DBMS. 

Oleh karena ini pembahasan mengenai kelebihan menggunakan DBMS 

perlu dikupas. Enam kelebihan yang akan dibahas mencakup 

pengontrolan duplikasi data, penyediaan kemampuan berbagi data, 

peningkatan integritas data, dan pengaturan keamanan data. 

a. Mengontrol duplikasi data. 

DBMS memungkinkan pengontrolan terhadap duplikasi data. 

Sebagai contoh, dalam suatu sekolah setiap siswa memiliki nomor 

induk siswa. Bagi sekolah, satu nomor induk siswa hanya digunakan 

untuk satu siswa. Dengan menggunakan DBMS, data nomor induk 

siswa bisa diataur agar tidak ada yang kembar. Artinya, satu nomor 

induk dipastikan tidak bisa digunakan untuk dua orang siswa. Apa 

yang terjadi misalnya nomor 321 sudah digunakan untuk siswa 

bernama Azkana Mahirah dan kemudian digunakan lagi untuk nama 

Azka Atallah? DBMS dengan sendirinya akan menolaknya! Ya, 

pencatatan nomor 321 untuk Azka Atallah akan ditolak secara 

otomatis karena nomor 321 sudah digunakan untuk yang lain. Perlu 

juga diketahui bahwa duplikasi data juga terkurangi karena DBMS 

mempunyai kemampuan untuk berbagi data.  

b. Menyediakan kemampuan berbagi data. 

Sebelum sistem database muncul, data dalam suatu organisasi 

disimpan dalam bentuk sistem berkas. Pada sistem seperti ini, berkas 

umumnya menjadi milik seseorang atau departemen/unit tertentu. 

Akibatnya, data tersimpan dalam berkas tersebut tidak dapat diakses 

oleh yang lain yang menggunakan komputer berbeda. Nah, 

kehadiaran DBMS membuat data bisa digunakan banyak orang, 

bahkan dalam satu waktu yang bersamaan. Kemampuan yang 

membuat data bisa  digunakan oleh banyak orang inilah yang disebut 

berbagi data (data sharing). Kemampuan ini sekaligus mengurangi 

duplikasi data. Mengapa begitu? Bisa dibayangkan kalau setiap 
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departemen/unit dalam suatu organisasi memiliki data sendiri-sendiri. 

Data seorang pegawai bisa tersimpan di beberapa berkas, yang 

berarti terjadi duplikasi. Dengan memanfaatkan kemampuan berbagi 

data, data seorang pegawai cukup disimpan oleh banyak orang. Bila 

ada perubahan terhadap data, misalnya pegawai pindah ke bagian 

lain, perubahan itu pun bisa dilihat oleh semua orang yang bisa 

mengakses data tersebut. 

 
Gambar 1. 5 Perubahan data menjadi transparan 

Pada gambar 1.5 di atas menunjukkan kemampuan berbagi 

data yang memungkinkan data diakses oleh banyak orang. Perubahan 

data bersifat transparan bagi semua orang. Begitu data diubah, 

perubahan itu akan dapat dilihat oleh yang lain. 

c. Meningkatkan integritas data. 

Pada topik mengontrol duplikasi data dijelaskan bahwa DBMS 

memungkinkan pencegahan duplikasi data pada nomor siswa. 

Kemampuan ini sebenarnya hanyalah salah satu contoh untuk 

menjaga integritas data. Pengertian integritas data sendiri berarti 

bahwa data diusahan dalam keadaan valid. Nah, DBMS 

sesungguhnya mempunyai berbagai fitur untuk menjaga integritas 

data.  

d. Mengatur keamanan data. 

Mungkin timbul suatu pertanyaan, “apakah dengan membuat 

suatu data bisa diakses oleh banyak orang melalui kemampuan 

berbagi data justru membuat data yang bersifat rahasia bagi orang 

tertentu menjadi tidak terlindungi?” satu pemikiran yang bagus. Ketika 

kita membuat satu sistem database, kita perlu mempertimbangkan hal 

seperti itu. Beruntung sekali DBMS memberikan fasilitas yang berguna 
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untuk mengatur akses terharap data. Fasilitas ini memungkinkan data 

tertentu hanya bisa diakses oleh orang tertentu. Konsekuensinya, 

setiap pemakai perlu mengakses sistem dengan menggunakan 

identitas pemakai (biasa disebut nama pemakai atau user name) yang 

dilengkapi dengan password. Melalui mekanisme ini, si Amir yang 

bekerja dibagian yang bekerja dibagian pelatihan hanya berhak 

mendapatkan informasi pegawai yang tidak ada kaitannya dengan 

gaji.  

e. Keamanan dan integritas data  

Keamanan data akan lebih terintegrasi dengan baik karena 

data dikendalikan oleh DBMS. DBMS dapat melakukan kendala 

integritas terhadap data. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan 

definisi suatu field dan kekangan yang melekat pada field akan ditolak. 

Sebagai contoh, jika field Jenis_Kelamin dinyatakan berupa P atau W, 

maka penyimpanan L ke field tersebut dengan sendirinya akan ditolak 

oleh DBMS. 

f. Waktu pengembangan aplikasi terpendek 

DBMS menawarkan banyak fasilitas yang memudahkan dalam 

menyusun aplikasi sehingga waktu pengembangan aplikasi dapat 

diperpendek.  

 
4. Mengenal Konsep Database Dalam Access 

Sebelum masuk pada pembahasan untuk mengoperasikan Access 

pertama-tama perlu dijelaskan dulu pengertian database secara spesifik 

dalam Access. Database menyatakan suatu wadah untuk mengelolah 

data. Database mencakup sejumlah tabel dan berbagai objek yang terkait 

dengan pengelolaan data. Objek selain tabel ini dapat berupa formulir 

(form), query, laporan (report), halaman (page), makro, dan modul. Berikut 

adalah penjelasan singkat tentag objek-objek tersebut. 

a. Table, Sebuah tabel merupakan kumpulan data (nilai) yang 

diorganisasikan ke dalam baris (record) dan kolom (field). Masing-

masing kolom memiliki nama yang spesifik dan unik. 

b. Formulir, adalah tampilan atau antarmuka yang memudahkan dalam 

memasukkan data atau menyajikan informasi. 
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c. Query, adalah suatu bentuk memperoleh informasi dari database. 

d. Laporan, adalah dokumen yang digunakan untuk menyajikan 

informasi dari database. 

e. Halaman, dalah objek yang memungkinkan pengaksesan informasi 

dari database ke dalam bentuk halaman web. 

f. Makro, berisi kumpulan kode yang digunakan untuk mengotomasikan 

suatu tindakan tertentu dengan sekali langkah. 

g. Modul, adalah program yang ditulis dengan menggunakan VBA 

(visual basic for applications) yang ditujukan untuk memperluas fungsi 

sebuah database. 

Untuk sementara hanya contoh tabel yang diberikan pada subbab 

ini. Sebagai contoh, perhatikan gambar 1.5. sebagai berikut: 

 

Gambar 1. 6 Tabel dalam sebuah database 

Pada gambar 1.6 menunjukkan, Teman adalah nama tabel yang 

digunakan untuk menyimpan data sejumlah teman, dengan fiels berupa 

No_ID, Nama, Tgl_Lahir, Alamat, dan Kota. Pada contoh seperti itu, 

setiap baris dalam tabel di depan menyatakan sebuah record atau sebuah 

baris. Dengan kata lain, tabel Teman mengandung 5 buah record. 

 
5. Komponen dasar database 

Dalam membuat database (basis data) harus memiliki komponen dasar. 

Agar terciptanya basis data maka hal yang diperhatikan adalah 

tersedianya: 

a) Data, Representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek yang 

direkam dalam bentuk angka, huruf, symbol, teks, gambar, bunyi atau 

kombinasinya. 
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b) Hardware, Terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer 

yang digunakan untuk mengelola sistem basis data berupa: peralatan 

penyimpanan (disk, drum, tape), peralatan input dan output, atau 

peralatan komunikasi. 

c) Software, Sebagai perantara antara pemakai dengan data fisik pada 

basis data, dapat berupa: Database Management System (DBMS) 

atau program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. 

d) User (Pemakai), Terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu: 

1) System Engineer 

Tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem 

basis data, dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan 

kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. 

2) Administrator Basis Data 

Tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis 

data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem 

basis data, merencanakannya dan mengaturnya. 

3) Programmer 

Membuat program aplikasi yang diperlukan oleh pemakai akhir 

dengan menggunakan data yang terdapat dalam sistem basis 

data. 

4) Pemakai Akhir  

Tenaga ahli yang menggunakan data untuk mengambil keputusan 

yang diperlukan untuk kelangsungan usaha. 

 
6. Menjalankan Microsoft Office Access 2007 

Microsoft Access merupakan program aplikasi database yang  

digunakan untuk merancang, membuat dan mengelola database secara 

mudah dan cepat. Ini dikarenakan oleh kemudahannya dalam pengolahan 

berbagai jenis database serta hasil akhir berupa laporan dengan tampilan 

dengan desain yang lebih menarik. Database terdiri dari : Tables, Forms, 

Reports.  

Jika pada komputer telah terpasang Microsoft Office, saudara bisa 

segera menjalankan Access dan untuk menjalankan Microsoft Access 

2007 dapat dilakukan dengan memilih tombol Start pada taskbar, pilih All 
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Programs, kemudian pilih Microsoft Office dan klik pilihan Microsoft Office 

Access 2007. Setelah menjalankan Microsoft Access 2007, Access akan 

menampilkan Getting Started With Microsoft Office Access page seperti 

pada gambar 1.7.  

 

Gambar 1. 7 Layot Getting Started With Microsoft Office Access 

Untuk lebih jelasnya langkah-langkah memulai program Microsoft 

Access 2007 ditampilkan dalam petunjuk dan gambar berikut:  

a. Klik Start/Window Pada Taskbar 

b. Klik All Program 

c. Klik Microsoft Office 

d. Klik Microsoft Office Access 2007 

Setelah itu Microsoft Access akan menampilkan Getting Started With 

Microsoft Office Access page seperti pada gambar 1.7 

7. Membuat database 

Kemunculan tampilan seperti yang terlihat pada gambar 1.7, saudara bisa 

segera menciptakan database. Database yang akan dibuat diberi nama 

Daftar Teman. Langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Letakkan penunjuk mouse ke arah seperti yang terlihat pada gambar 

1.8.  

 

Gambar 1. 8 New Blank Database 

b. Kliklah sehingga muncul hasil seperti berikut. 
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Gambar 1. 9 Menunjukkan nama database 

c. Ketikkan pada kotak teks di bawah judul File Name: seperti terlihat 

pada gambar 1.9 diatas. 

d. Lalu klik  

Langkah di atas menghasilkan tampilan seperti terlihat pada gambar 

1.10 dibawah ini. 

 

Gambar 1. 10 Tampilan database Access 

8. Mengenal Elemen Dasar pada Access 2007 

Sebelum anda lebih jauh belajar Access 2007, sebaiknya mengenal 

dahulu mengenai komponen untuk mempermudah pengoprasian yang 

ditampilkan pada gambar 1.11. 

 

Gambar 1. 11 Getting Started With Microsoft Office Access page 

1. Office Button 

Tombol yang menampung perintah menu yang sering digunakan 

dalam access antara lain; New, Open, Save, Save as, Close, 

Database dan perintah lainya. 
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a) New: Untuk membuat sebuah database baru. 

b) Open: Untuk membuka database yang pernah Anda buat 

sebelumya. 

c) Save: Untuk menyimpan secara langsung database anda. 

d) Save As: Untuk menyimpan database  Anda  menjadi berbagai 

format database lainnya/versi Microsoft Access sebelumnya (2000, 

2003 dan 2007) atau bisa juga dalam bentuk PDF/XPS jika Anda 

telah mempunyai add ins nya. 

e) Print: Fasilitas untuk mencetak database yang telah Anda 

buat.Terdapat tiga pilihan yakni Print (mencetak dengan 

sebelumnya menentukan properti-properti printer dan halaman 

yang akan dicetak), Quick Print (mencetak database secara 

langsung tanpa melakukan perubahan property-properti pada 

printer) dan Print review (untuk mengatur sebelum database 

dicetak) 

f) Manage: ini merupakan fasilitas untuk mengatur database yang 

telah kita buat. Terdapat tiga pilihan: compact and repair database 

(untuk melakukan maintenance atau juga merepair), Back up 

Database (fasilitas untuk membackup database untuk mencegah 

terjadinya kehilangan data), Database Properties (dari pasilitas ini 

akan memunculkan kotak dialog yang dimana anda dapat 

menentukan properties pada database yang sedang anda buat). 

g) Email: fasilitas ini memundahkan anda dalam mengirimkan 

database melalui email 

h) Publish: fasilitas ini digunakan setelah database yang anda buat 

telah selesai atau final. Terdapat dua pilihan didalamnya, 

Document Management Server, (anda dapat menaruh 

dokumen/database ini di server sehingga dapat dengan mudah 

untuk diakses maupun dibagi ke user lainnya), Package and Sign 

(ini digunakan untuk memberikan digital signature pada package 

database yang telah anda buat). 

i) Close database: untuk keluar dari database.  
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2. Quick Access ToolBar. 

Kumpulan tombol untuk melaksanakan suatu perintah tertentu dalam 

mengoprasikan Access 2007.misal; Save, Undo, Redo. 

3. Title Bar Berfungsi untuk menempilkan nama dari jendela program 

tersebut, selain itu berfungsi untuk memilih posisi jendela program 

tersebut. 

4. Minimize Tool Untuk meminimalkan jendela program Access 2007 

sehingga tampilan berubah menjadi sebuah ikon yang diletakan pada 

taskbar Windows XP. 

5. Maximixe Tool Berfungsi untuk memaksimalkan ukuran jendela 

program, sehingga tampilanya memenuhi layar monitor. 

6. Close Tool berfungsi untuk menutup jendela atau keluar dari program 

Access 2007 

7. Status Bar Digunakan untuk menampilkan status aktif dari lembar 

kerja program Access 2007 misalnya; Caps Lock, Num Lock, Scroll 

Lock. 

8. Histori daftar database yang baru-baru ini dibuka. 

Dalam Microsoft Access 2007, anda tidak menjumpai deretan 

menu pada menu bar. Karena dalam program Access 2007, menu bar 

sudah digantikan dengan tampilan tab yang didalamnya terdapat grup-

grup. Dalam masing-masing grup terdapat beberapa tombol perintah, 

seperti terlihat dalam gambar 1.13. 

 

Gambar 1. 12 layout menu bar Access 2007 
 

Meskipun tidak menampilkan menu bar anda dapat 

menggunakan/menekan tombol dialog yang terdapat pada masing-masing 

grup atau dapat juga menggunakan Shortcut Menu (menu popup) juga 

dengan menggunakan Shortcut Key (misal: Ctrl +S) 

 
9. Pemeliharaan Database 

Setelah mengembangkan database yang solid, proses penting 

berikutnya adalah pemeliharaan database yang dilakukan untuk menjaga 
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database update, mundur, dan aman. Anda mungkin bertanya-tanya 

mengapa sebuah bisnis memerlukan pemeliharaan database? 

Administrasi database memiliki kompetensi dalam perancangan database 

secara fisik termasuk didalamnya adalah menjaga keamanan database, 

pemeliharaan, perbaikan kinerja database, penyalinan dan 

pemulihan serta berbagai hal berkaitan dengan maintenance database. 

Ketika sebuah database menjadi rusak, Anda mungkin melihat 

bahwa catatan tidak muncul seperti yang diharapkan. Masalah ini dapat 

disebabkan oleh database korupsi. Untuk menghapus semua keraguan 

tentang integritas indeks Anda, database dapat diperbarui secara manual 

dan melakukan backup secara teratur. Database yang sama dapat 

dipelihara sedemikian rupa sehingga akan memberikan hasil yang benar 

untuk pertanyaan yang berbeda. Katakanlah misalnya milis yang sama 

dapat dipergunakan untuk mengeluarkan alamat surat; alamat email; 

status kontak yang terdaftar pembeli aktif atau tidak, dan lain-lain jika 

diperlukan. 

Dalam pemeliharaan database diperlukan seorang database 

administrator. fungsi database administrator ini mencakup standar-standar 

dan prosedur-prosedur yang ditentukan oleh DBA, mencakup pemaksaan 

standar pemograman, penentuan standard dan kualitas data,kebijakan 

serta prosedur operasional database. Database perlu dikelola atau 

maintenance agar tersebut tertata dan dapat dipantau dengan baik.akses 

database semakin terbuka lewat berbagai hal, pengelolaan keamanan 

database juga merupakan konsep maintenance database mengupayakan 

agar data-data yg kita miliki tidak hilang serta dapat kita atur setiap saat. 

Dalam hal ini ancaman-ancaman harus dikenali dalam perencanaan 

keamanan data yang komperenhensif sebagi berikut: 

1) kehilangan yang tidak disengaja termasuk kesalahan 

manusia,perangkat lunak serta perangkat keras 

2) pencurian 

3) kehilangan privacy 

4) kehilangan integritas data 

5) kehilangan ketersedian data 
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Perencanaan keamanan data yang komprehensif akan mencakup 

penetapan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur, perlindungan fisik 

serta pengolahan perlindungan perangkat lunak. Untuk 

pengelolaan/maintenance keamanan database mencakup 

1) View 

2) Aturan Otorasi 

3) Prosedur yang didefinisikan pengguna 

4) Prosedur Enkripsi 

5) Skema Otentikasi 

6) Back-up, Penjadwalan, Recovery, Checkpoint 

Pemeliharaan database dapat dibagi menjadi 2 wilayah fungsional; 

Preventive Maintenance dan Corrective Maintenance. 

 
10. Mengakhiri Menggunakan Access 2007   

Setelah anda selesai bekerja dengan access 2007, anda dapat 

mengakhirinya dengan berbagai langkah berikut:  

a) Simpan dahulu database yang telah anda buat atau edit dengan 

menekan tombol Ctrl+S atau dengan mengklik tombol  pada Quick 

Access Toolbar. 

b) Kemudian pilih menu Save,  

c) Kemudian pilih salah satu langkah dibawah ini, untuk mengakhiri 

Access 2007: 

1) Klik Office Button dan pilih Close 

2) Klik tombol Close  pada pojok kanan atas 

d) Tunggu sampai Access 2007 ditutup. 

D. Aktivitas Pembelajaran 

1. Pemelajaran dilaksanakan menggunakan sistem self based learning atau 

sistem pembelajaran mandiri. Seluruh peserta diklat/workshop belajar 

secara aktif mengumpulkan berbagai sumber selain modul ini, misalnya 

melalui majalah atau melalui internet.  

2. Dalam mempelajari modul ini, dituntut tersedianya bahan ajar yang 

lengkap yang meliputi: 

a. Unit komputer yang siap digunakan;  
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b. Sistem operasi dan sistem aplikasi Microsoft Access yang legal dan 

siap digunakan;  

c. Buku Bahan Ajar database Microsoft Access;  

d. Standart operational dalam menghidupkan dan mematikan 

komputer.  

 

E. Latihan/ Kasus/ Tugas 

Untuk mengukur pemahaman saudara maka perlu dilakukan beberapa 

latihan dengan metode soal pilihan ganda dan latihan pengerjaan kasus, 

untuk itu sebagai langkah pertama saudara diharapkan dapat mengerjakan 

soal-soal pilihan ganda berikut. 

Latihan Soal Pilihan Ganda 

1. Secara singkat, pengertian database adalah… 

a) Data yang disimpan dalam komputer 

b) Tempat penympanan data 

c) Program aplikasi yang berfungsi mengolah data 

d) Menyatakan suatu wadah untuk mengolah data* 

e) Tempat menyimpan biodata pegawai pada suatu perusahaan atau 

kantor 

2. Yang dimaksud dengan Data adalah… 

a) bahan mentah yang disimpan dalam database* 

b) tipe data dalam database 

c) field yang digunakan untuk tipe data kantor 

d) hasil pemrosesan informasi 

e) system yang digunakan berinteraksi dengan database 

3. MS Acces terdiri dari berbagai arsitekstur berikut, kecuali… 

a) Table 

b) Query 

c) Form 

d) Columm* 

4. Yang termasuk dalam konsep data adalah… 

a) Macros*      

b) Table  
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c) Field     

d) Form  

5. Contoh Tipe data dalam Access adalah… 

a) Memo* 

b) Doc 

c) Table          

d) Data  

Latihan Soal Essay  

1. Jelaskan 3 kelompok perintah yang digunakan dalam mengelola dan 

mengorganisasikan data dalam RDBMS! 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

2. Ada enam kelebihan DBMS, tuliskan kelebihan DBMS tersebut! 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

3. Tuliskan dan jelaskan komponen dasar database! 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

4. Sebutkan dan jelaskan arsitektur basis data yang terbagi atas tiga level 

Menurut ANSI/SPARC! 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

5. Tuliskan enam cakupan yang harus diperhatikan dalam 

pengelolaan/maintenance keamanan database! 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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F. Rangkuman 

Basis data atau juga disebut database artinya berbasiskan pada data, 

tetapi secara konseptual, database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan 

data-data yang saling berhubungan (relation), disusun menurut aturan tertentu 

secara logis, sehingga menghasilkan informasi. Untuk mengelola dan 

memanggil query basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang 

diinginkan dibutuhkan perangkat lunak yang disebut Sistem Manajemen Basis 

Data atau juga disebut Database Management System (DBMS). 

Adapun contoh perangkat lunak yang banyak digunakan di Indonesia 

adalah Microsoft Acces, SQL, Xampp, Paradox viewer, Easydump for Oracle, 

dan masih banyak lagi.  

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Jawablah semua latihan pada Kegiatan Pembelajaran satu ini. 

Kemudian cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya. 

Apabila benar semua, maka pemahaman Anda 100 %. Apabila salah satu, 

maka pemahaman Anda 80 %. Apabila salah 2, maka pemahaman Anda 60 

%. Apabila salah tiga, maka pemahaman 40 %. Apabila salah empat atau 

lima, maka pemahaman 20 %, dan apabila semua, maka pemahaman 0 %. 

Apabila Anda mendapatkan hasil 80 % ke atas, maka Anda dinyatakan lulus 

dan silahkan melanjutkan ke Kegiatan pembelajaran dua, apabila 

mendapatkan 0 %, 25 %, 40 % atau 60 %, maka Anda diminta membaca dan 

memahami isi modul kembali dan menjawab latihan lagi. 

 

H. Kunci Jawaban 

Berikut ini adalah kunci jawaban dari latihan soal pilihan  ganda dan soal 

essay yang diberikan sebelumnya pada halaman 35-38 , silahkan 

mengerjakan 

Kunci Jawaban pilihan ganda 
Nomor Soal Jawaban 

1 D 
2 D 
3 A 
4 A 
5 D 
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Kunci jawaban soal essay 

1. Perintah yang digunakan dalam mengelola dan mengorganisasikan data 

dalam RDBMS 

a. Data Definition Language:  

Merupakan perintah-perintah yang digunakan oleh seorang Database 

Administrator untuk mendefinisikan struktur dari database, baik 

membuat tabel baru, menentukan struktur penyimpanan tabel, model 

relasi antar tabel, validasi data, dan lain sebagainya. 

b. Data Manipulation Language (DML):  

Perintah-perintah yang digunakan untuk memanipulasi dan mengambil 

data pada suatu database.  

c. Data Control Language:  

Bagian ini berkenaan dengan cara mengendalikan data, seperti siapa 

saja yang bisa melihat isi data, bagaimana data bisa digunakan oleh 

banyak user. 

2. Kelebihan DBMS tersebut adalah 

a. Mengontrol duplikasi data 

b. Menyediakan kemampuan berbagi data 

c. Meningkatkan integritas data 

d. Mengatur keamanan data 

e. Keamanan dan integritas data 

f. Waktu pengembangan aplikasi terpendek 

3. Komponen-Komponen dasar database yaitu 

a. Data, Representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek yang 

direkam dalam bentuk angka, huruf, symbol, teks, gambar, bunyi atau 

kombinasinya. 

b. Hardware, Terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer 

yang digunakan untuk mengelola sistem basis data berupa: peralatan 

penyimpanan (disk, drum, tape), peralatan input dan output, atau 

peralatan komunikasi. 

c. Software, Sebagai perantara antara pemakai dengan data fisik pada 

basis data, dapat berupa: Database Management System (DBMS) 

atau program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. 

d. User (Pemakai), Terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu: 
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1) System Engineer 

Tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem 

basis data, dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan 

kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. 

2) Administrator Basis Data 

Tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis 

data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem 

basis data, merencanakannya dan mengaturnya. 

3) Programmer 

Membuat program aplikasi yang diperlukan oleh pemakai akhir 

dengan menggunakan data yang terdapat dalam sistem basis 

data. 

4) Pemakai Akhir  

Tenaga ahli yang menggunakan data untuk mengambil keputusan 

yang diperlukan untuk kelangsungan usaha. 

4. Arsitektur basis data yang terbagi atas tiga level Menurut ANSI/SPARC 

adalah. 

a. Internal/Physical Level:  

Level terendah untuk merepresentasikan basis data, 

berhubungan dengan bagaimana data disimpan secara fisik (physical 

storage). Record disimpan dalam media penyimpanan dalam format 

byte. Didefinisikan sebagai sebuah Skema Internal. 

b. External/View Level:  

Level user, berhubungan dengan bagaimana data di 

representasikan dari sisi setiap user. Yang dimaksud dengan user 

adalah programmer, end user atau DBA. Setiap user mempunyai 

‘bahasa’ yang sesuai dengan kebutuhannya. Programmer 

menggunakan bahasa bahasa pemrograman seperti C, COBOL, atau 

PL/IEnd User menggunakan bahasa query atau menggunakan fasilitas 

yang tersedia pada program aplikasi. 

Pada level eksternal ini, user dibatasi pada kemampuan 

perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan aplikasi basis 

data. Didefinisikan sebagai sebuah Skema Eksternal. 

c. Conceptual/Logical Level:  
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Sebuah representasi seluruh muatan informasi yang dikandung 

oleh basis data yang menghubungkan antara level internal & level 

external. Tidak seperti level eksternal, maka pada level conceptual, 

keberadaannya tidak memperhitungkan kekurangan perangkat keras 

maupun perangkat lunak pembangun aplikasi basis data. Didefinisikan 

sebagai sebuah Skema Konseptual. 

5. Cakupan yang harus diperhatikan dalam pengelolaan/maintenance 

keamanan database adalah. 

a. View 

b. Aturan Otorasi 

c. Prosedur yang didefinisikan pengguna 

d. Prosedur Enkripsi 

e. Skema Otentikasi 

f. Back-up, Penjadwalan, Recovery, Checkpoint 
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Kegiatan Pembelajaran II 

 

A. Tujuan 

1. Peserta diklat mampu mengidentifikasi, merancang table yang meliputi 

properties, view dan wizard 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi tabel yang meliputi perancangan, Properties, View dan 

Wizard. 

C. Uraian Materi 

1. Pengertian tabel  

Seperti kita ketahui bahwa database merupakan kumpulan dari beberapa 

tabel yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. 

Tabel merupakan kumpulan dari beberapa record dan fields. Sebagai 

ilustrasinya adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 2. 1 Tabel 

Jadi yang dimaksud dengan fields adalah atribut yang dimiliki oleh suatu 

tabel. Sedangkan record adalah isian data yang dimiliki oleh tabel. 

Untuk membuat sebuah tabel dalam database kita perlu terlabih dahulu 

membuat databasenya untuk itu, ikuti terus langkah-langkah dalam modul 

ini. 
 

2. Membuka suatu database 

Untuk membuka kembali suatu database, klik nama database yang 

tercantum pada Open Recent Database. Contoh keadaan Open Recent 

Database dapat dilihat pada gambar berikut: 

https://sulpa.files.wordpress.com/2011/06/clip_image00242.jpg
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Gambar 2. 2 Open Recent Database 

Bila tidak terdapat pada Open Recent Database, anda bisa 

melakukan langkah berikut: 

1) Klik pada Office Button ( ). 

2) Pilih Open 

3) Pilih file database (yang pada pada modul kita beri nama database kita 

Daftar Teman) lalu klik button  seperti terlihat pada 

gambar 2.3 seperti berikut. 

 
Gambar 2. 3 Open Recent Database file 

11. Membuat Tabel 

Setelah suatu database diciptakan, Access secara otomatis akan 

membuatkan sebuah tabel baru. Saudara bisa segera melengkapi tabel 

tersebut. Sebagai contoh, dalam database Daftar Teman akan diletakkan 

sebuah tabel bernama Teman. Langkah yang perlu dilakukan adalah 

sebagai berikut.   

a. Klik ganda pada judul ID. Ketikkan No.ID sehingga hasilnya seperti 

terlihat berikut. 

 
Gambar 2. 4 membuat field ID 
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b. Klik ganda pada  untuk menambahkan field baru. 

Langkah ini akan menampilkan keadaan seperti terlihat pada gambar 

berikut. 

 
Gambar 2. 5  hasil field ID 

c. Lakukan penambahan field Nama, Tgl_lahir Alamat dan Kota 

sehingga hasil akhirnya seperti gambar berikut. 

 
Gambar 2. 6 Tabel dengan field yang sudah lengkap 

 
d. Untuk menyimpan field-field yang telah saudara tentukan, klik tombol 

office( ) dan kemudian pilih Save. Akan muncul kotak dialog seperti 

gambar berikut. 

 
Gambar 2. 7 Konfirmasi nama tabel 

e. Ketikkan Teman pada kotak Table Name sehingga menjadi seperti 

gambar berikut. 

 
Gambar 2. 8 Tabel dengan nama Teman 

f. Klik tombol  

g. Klik  di sebelah kanan Teman untuk menutup pendesain tabel. 

Keberadaan tabel Teman dapat dilihat pada panel kiri. 

 

 

 

Gambar 2. 9 Tabel yang telah dibuat dengan nama tabel Teman 
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Sejauh ini saudara telah berhasil menciptakan tabel, meskipun ada 

beberapa rincian yang masih tertinggal. Oleh karena itu, detail tentang 

tabel perlu dibahas agar saudara mendapat gambaran lebih jauh tentang 

tabel. 

Telah diketahui bahwa sebuah tabel melibatkan sejumlah field. 

Setiap field sebenarnya memiliki tipe. Ketika merancang sebuah field kita 

perlu menentukan tipenya. Mungkin timbul pertanyaan, “apa kegunaan 

tipe field?”. Tentu saja tipe perlu disertakan secara ekplisit karena ada 

maksud tertentu. Sebagai contoh, diinginkan untuk membuat field untuk 

menyimpan data gaji seseorang. Tipe yang digunakan untuk field tersebut 

berbeda dengan field yang digunakan untuk menyimpan nama orang. 

Mengapa? Sebab data gaji bisa dikalkulasi (misalnya untuk dijumlahkan), 

sedangkan pada data nama pegawai tidak ada keperluan seperti itu. 

Seandainya tipe data gaji disamakan dengan tipe data nama seseorang 

maka konsekuensinya akan menjadi tidak mudah untuk melakukan 

operasi perhitungan. 

Ada sejumlah tipe data yang disediakan Access. Beberapa tipe 

data yang penting diketahui adalah Text, Memo, Number, Date/Time, 

Currency, AutoNumber, dan Yes/No. penjelasan tentang masing-masing 

tipe data dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut. 

Tabel. 1. Tipe data 

Tipe Data Keterangan 

Text 

Menyatakan bahwa data berbentuk teks 
(kumpulan sejumlah karakter). Panjang 
maksimal 225 karakter. Untuk tipe seperti ini, 
ukuran field menentukan jumlah maksimal 
karakter yang dapat dikandung. 

Memo 
Menyatakan bahwa data berbentuk teks 
dengan panjang tidak terbatas 

Number Menyatakan data berbentuk bilangan 

Date/Time 
Menyatakan data berbentuk waktu (tanggal dan 
jam) 

Currency Menyatakan nilai uang 

AutoNumber 
Menyatakan bahwa nilainya diisi secara 
otomatis oleh Access 

Yes/No 
Menyatakan data yang hanya bisa berisi “Yes” 
atau “No” saja. 

Selain tipe data, sebuah field (atau beberapa field) dapat berfungsi 

sebagai kunci primer (Primary Key). Perlu diketahui bahwa sebuah tabel 
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memiliki satu kunci primer. Yang disebut kunci primer adalah suatu field 

(atau gabungan beberapa field) yang bertindak sebagai pengatur agar 

tidak ada record yang nilai field (atau field-field) tersebut kembar.  

Dengan kata lain, kunci primer digunakan untuk menjamin bahwa 

setiap  record jika dilihat dari nilai field-field yang menyusun kunci primer 

tidak akan ada yang sama. Perlu diketahui, field yang asalnya berjudul ID 

seperti pada contoh di gambar 1.4 secara otomatis berfungsi sebagai 

kunci primer. Dengan demikian, No_ID (yang merupakan nama 

perubahan dari ID) bertindak sebagai kunci primer. 

Sekarang saatnya untuk menentukan tipe data untuk setiap field 

dalam tabel Teman. Tabel 1.2 menunjukkan scenario yang kita 

kehendaki. 

Tabel. 2. Field dan tipe data 

Field Tipe Data Ukuran 

No_ID AutoNumber - 

Nama Text 35 

Tanggal_lhr Date/Time  

Alamat Text 60 

Kota Text 20 

 
Untuk melakukan pengaturan field pada tabel Teman berdasarkan 

ketentuan di depan, saudara perlu melaksanakan langkah seperti gambar 

berikut 

a. Letakkan penunjuk mouse pada posisi seperti gambar berikut.  

 

Gambar 2. 10 Letakkan kursor diatas tabel 

b. Klik tombol kanan mouse dan klik pada . Akan 

diperoleh hasil seperti berikut. 
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Gambar 2. 11 Pengaturan design view 

c. Mengingat ini Data Type untuk No_ID sudah berupa AutoNumber, 

penyetelan tidak perlu dilakukan. 

d. Klik field Nama. Mengingat tipe data sudah berupa Text, pengaturan 

cukup dilakukan pada bagian Field Size. Ganti nilai 225 menjadi 35, 

seperti yang terlihat pada gambar 2.5. 

 

Gambar 2. 12 Pengaturan Field Nama 

e. Klik pada tipe Text yang terdapat pada baris Tgl_lahir. Klik pada  

dan kemudian pilihlah Date/Time. Lihat hasilnya dibawah pada 

gambar 2.6. 

 

Gambar 2. 13 Pengaturan Field Tgl_lahir 

f. Klik field Alamat. Mengingat tipe data sudah berupa Text pengaturan 

cukup dilakukan pada bagian Field size. Ganti nilai 255 menjadi 60. 

 

Gambar 2. 14 Pengaturan Field Alamat. 
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g. Klik field Kota. Mengingat tipe data sudah berupa Text, pengaturan 

cukup dilakukan pada bagian Field size. Gantilah nilai 255 menjadi 20 

 

Gambar 2. 15 Pengaturan Field Kota. 

12. Memasukkan Data Kedalam Tabel 

Setelah saudara mempelajari dan membaca secara seksama 

elemen-elemen dasar dari Access 2007, dan saudara juga telah 

menciptakan tabel maka materi praktik kita akan dilanjutkan kembali 

dengan praktik memasukkan data kedalam tabel, data bisa dimasukkan 

kapan saja. Contoh berikut menunjukkan cara menambahkan sebuah 

record ke dalam tabel Teman. 

a. Klik ganda pada posisi berikut 

 

Gambar 2. 16 Mengisi data kedalam tabel 

b. Ketikkan data pada Nama, Tgl_lahir, Alamat, dan Kota seperti 

berikut. 

 

Gambar 2. 17 Mengisi data dalam tabel 

 
c. Lengkapi dengan 4 record lainnya sehingga menjadi seperti berikut. 

 

Gambar 2. 18 Menginput semua data kedalam database 

d. Klik pada   di sebelah kanan  untuk menutup tabel. 
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3. Menambahkan field dalam tabel 

Setelah tabel dibuat dan bahkan datanya teah diisikan, ada 

kemungkinan dikehendaki untuk menambahkan suatu field ke dalam tabel 

tersebut. Sebagai contoh, diinginkan untuk menambahkan field benama 

Kelamin pada tabel Teman. Langkah yang diperlukan sebagai berikut: 

1) Pastikan database Daftar Teman sudah terbuka. 

2) Letakkan penunjuk mouse pada posisi sebagai berikut. 

 

Gambar 2. 19 Melakukan pengaturan field 

3) Klik tombol kanan mouse dan klik pada . Akan 

diperoleh hasil seperti berikut. 

 

Gambar 2. 20 Menambahkan field dalam tabel 

 
4) Letakkan kursor pada kotak di bawah nama field Kota seperti berikut. 

 

Gambar 2. 21 Menambahkan field baru 

5) Ketikkan nama field Kelamin dan pilihlah yes/no pada data type 

sehingga hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 2. 22 Menambahkan field Kelamin dalam tabel 

6) Klik pada  untuk menyimpan dan kemudian tutuplah pendesain 

tabel. 
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Perlu diketahui bahwa Yes/No adalah tipe data yang nilainya 

berupa Yes atau No. pada penerapanya untuk field Kelamin, nilai Yes 

atau True menyatakan pria dan nilai No atau False menyatakan wanita. 

Perlu diketahui, secara bawaan nilai untuk field bertipe Yes/No berupa 

True/False. Oleh karena itu data pada field ini perlu disesuaikan. 

 
4. Mengubah data pada tabel 

Untuk mengubah data pada tabel, tabel perlu dibuka terlebih dulu. 

Caranya, berikut digunakan untuk membuka tabel Teman. 

1) Letakkan penunjuk mouse pada posisi seperti beriktu. 

 

Gambar 2. 23 Membuka tabel teman 

2)  Lakukan klik ganda sehingga tampilannya menjadi seperti gambar 2.7  

berikut. 

 

Gambar 2. 24 Jenis kelamin menunjukkan cek list 

Perhatikan bahwa kolom kelamin ditandai dengan kotak yang 

menyatakan kotak cek. Apabila kotak cek tidak tercentang berarti nilainya 

False atau No. dengan demikian maka kelima teman yang tidak 

tercentang dianggap sebagai wanita. 

Untuk melakukan perubahan jenis kelamin ke pria, klik kotak cek 

sehingga tercentang. Contoh berikut menunjukkan keadaan setelah field 

Kelamin untuk tiga buah record diubah menjadi True (Yes).  
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Gambar 2. 25 Hasil cek list jenis menandakan True 

5. Menghapus field 

Karena sesuatu hal, kadangkala field perlu dihapus. Sebagai contoh, 

berikut ditunjukkan cara menghapus field Pria. 

1) Pastikan tabel teman dalam keadaan terbuka 

2) Letakkan penunjuk mouse pada posisi sebagai berikut. 

 

Gambar 2. 26 Melakukan pengaturan field 

3) Klik tombol kanan mouse dan klik pada . Akan 

diperoleh hasil seperti berikut. 

4) Letakkan penunjuk mouse pada field nama Pria seperti berikut dan 

kemudian klik tombol kanan mouse. 

 

Gambar 2. 27 Mengubah nama Field Kelamin 

5) Klik pada Delete Rows. 

6) Klik pada Yes saat muncul kotak dialog seperti berikut. 

 

Gambar 2. 28 Konfirmasi untuk memastikan pilihan delete 
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7) Simpan dan tutuplah pendesain tabel. 

Catatan: setelah field Pria dihapus, buatlah kembali field tersebut dan 

sesuaikan nilainya dengan data masing-masing orang. Jangan ragu-ragu 

untuk menghapus field tersebut. Dapatkan pengalaman berharga karena 

saudara melakukan latihan ini agar nanti saudara tidak lagi melakukannya 

pada data operasional yang sesungguhnya untuk sekedar mencoba-coba. 

6. Menambahkan data 

Setelah melakukan berbagai berbagai penyuntingan pada tabel, 

kita akan mencoba menambahkan dua buah record pada tabel Teman. 

Data yang perlu dimasukkan dapat dilihat pada dua record terakhir pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 2. 29 Menambahkan data kedalam database 

7. Menghapus record 

Menghapus record pun dapat dilakukan dengan mudah. Contoh berikut 

menunjukkan cara menghapus record yang berisi data Nasrah. 

1) Bukalah tabel teman bila belum terbuka  

2) Letakkan penunjuk mouse pada perpotongan kolom yang bertanda 

 dengan baris yang berisi Nasrah, seperti terlihat pada gambar 

2.17. berikut: 

 

Gambar 2. 30 Menentukan record yang ingin dihapus 

3) Klik tombol kanan mouse lalu pilih Delete Record. 

4) Klik saat muncul kotak dialog seperti berikut: 
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Gambar. 2.18. Kotak dialog Delete Record. 

Gambar berikut menunjukkan hasil setelah sebuah record dihapus. 

Nampak bahwa record yang berisi Nasrah sudah tidak ada. 

 

Gambar 2. 31 Tabel baru dengan data yang telah terhapus 

8. Menambahkan tabel 

Sejauh ini database Daftar Teman hanya mengandung sebuah 

tabel. Sekarang silahkan saudara tambahkan sebuah tabel baru bernama 

Kategori. Langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Klik tab . 

2) Klik  sehingga muncul tampilan seperti berikut: 

 

Gambar 2. 32 Membuat tabel baru 

3) Buatlah field pertama sebagai berikut. Nama field No_Kateg, tipe 

Text, Field Size diisi 1. 

 
Gambar 2. 33 field baru yang telah terisi data 
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4) Buatlah field kedua sebagai berikut: Nama field Keterangan, tipe 

Text, Field Size diisi 20. 

 

Gambar 2. 34 Menambahkan field baru 

5) Buatlah field pertama sebagai kunci primer. Caranya:  

a. Letakkan penunjuk mouse pada nama field No_kateg. 

b. Klik tombol kanan mouse. 

c. Klik pada Primary Key. Langkah ini membuat di sebelah kiri 

No_kateg muncul tanda kunci seperti berikut: 

 

Gambar 2. 35 Menentukan Primary Key 

6) Simpan tabel dengan nama Kategori. 

Dengan demikian database Daftar Teman telah berisi dua buah tabel, 

sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

Gambar 2. 36 Daftar tabel dalam database Daftar Teman 

9. Membuat tabel dari tabel lain 

Berikut akan diberikan contoh membuat tabel bernama Kelompok dari 

tabel yang sudah ada, yaitu Kategori. 

1) Bukalah desain tabel kategori. Hasilnya seperti terlihat pada gambar 

berikut.  

2) Klik Office Button ( ). 

3) Klik Save As sehingga muncul kotak dialog seperti berikut. 
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Gambar 2. 37 Kotak dialog Save As 

4) Gantilah Copy of Kategori dengan Kelompok. 

5) Klik  

6) Tutuplah pendesain tabel. 

Dengan cara seperti itu tabel kelompok tercipta, sebagaimana ditunjukkan 

pada gambar berikut. 

 

Gambar 2. 38 Daftar tabel yang ada dalam database 

10. Menghapus tabel 

Tabel yang telah tercipta bisa dihapus. Contoh berikut menunjukkan cara 

menghapus tabel bernama Kelompok. 

1) Letakkan penunjuk mouse seperti berikut. 

 

Gambar 2. 39 Daftar tabel dalam dabase 

2) Klik tombol kanan mouse. 

3) Klik pada Delete. Akan muncul konfirmasi seperti berikut. 

 

Gambar 2. 40 Kotak dialog delete tabel 
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4) Klik tombol  

Dengan cara sperti itu tabel Kolompok akan tergapus 

D. Aktivitas Pembelajaran 

1. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan sistem self based learning atau 

sistem pembelajaran mandiri. Seluruh peserta diklat/workshop belajar 

secara aktif mengumpulkan berbagai sumber selain modul ini, misalnya 

melalui majalah atau melalui internet.  

2. Dalam mempelajari modul ini, dituntut tersedianya bahan ajar yang 

lengkap yang meliputi: 

a. Unit komputer yang siap digunakan;  

b. Sistem operasi dan sistem aplikasi Microsoft Access yang legal dan 

siap digunakan;  

c. Buku Bahan Ajar database Microsoft Access;  

d. Standart operational dalam menghidupkan dan mematikan komputer.  

 

E. Latihan/ Kasus/ Tugas 

Latihan Soal Pilihan Ganda 

1. Yang bukan termasuk dalam operasi dasar basis data adalah... 

a. Create database 

b. Create table 

c. View table 

d. Drop table 

2. Drop database adalah... 

a. Pembuatan basis data baru 

b. Pembuatan tabel baru 

c. Penghapusan basis data 

d. Penghapusan tabel 

3. Update data adalah... 

a. Pengubahan data dari suatu tabel 

b. Pengambilan data dari suatu tabel 

c. Pengisian atau penambahan data baru 

d. Penghapusan data dari suatu tabel 
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4. Basis data dibangun untuk memenuhi tujuan dalam pengorganisasian 

data, yang antara lain sebagai berikut, kecuali: 

a. Menangani data dalam jumlah besar 

b. Membuat desain gambar dalam jumlah banyak 

c. Efisiensi data 

d. Kebersamaan pemakaian 

5. Yang dimaksud dengan shareability dalam pengorganisasian data 

adalah... 

a. Kecepatan 

b. Ruang simpan 

c. Nilai Keakuratan 

d. Kebersamaan pemakaian 

Latihan Soal Essay  

1. Apa yang anda ketahui tentang tabel, jelaskan! 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

2. Sebutkan tujuh tipe data yang tersedia dalam database Microsoft Access! 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

3. Tuliskan langkah-langkah menghapus record! 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

4. Apa yang dimaksud dengan Primary Key jelaskan! 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

5. Apa yang anda ketahui mengenai gambar berikut? 

 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 
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F. Rangkuman 

Penggabungan Database Management System (DBMS) dengan Basis 

Data akan membentuk satu kesatuan yang disebut Sistem Basis Data. 

Komponen dasar dalam pembuatan basis data dengan adanya data, 

hardware, software, dan user. Istilah-istilah dalam basis data juga seyogyanya 

kita tahu, yaitu: enterprise, entitas, atribut, nilai data, kunci elemen data, 

record data dan sebagainya. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Jawablah semua latihan pada Kegiatan Pembelajaran satu ini. Kemudian 

cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya. Apabila 

benar semua, maka pemahaman Anda 100 %. Apabila salah satu, maka 

pemahaman Anda 80 %. Apabila salah 2, maka pemahaman Anda 60 %. 

Apabila salah tiga, maka pemahaman 40 %. Apabila salah empat atau lima, 

maka pemahaman 20 %, dan apabila semua, maka pemahaman 0 %. Apabila 

Anda mendapatkan hasil 80 % ke atas, maka Anda dinyatakan lulus dan 

silahkan melanjutkan ke Kegiatan pembelajaran dua, apabila mendapatkan 0 

%, 25 %, 40 % atau 60 %, maka Anda diminta membaca dan memahami isi 

modul kembali dan menjawab latihan lagi. 

H. Kunci Jawaban 

Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda 

1. A 

2. C 

3. C 

4. C 

5. B 

Kunci Jawaban Soal Essay 

1. Tabel merupakan sekumpulan dari beberapa record dan fields sedangkan 

fields adalah atribut yang dimiliki oleh suatu tabel, sedangkan record 

adalah isian data yang dimiliki oleh tabel. 

2. Tujuh tipe data yang tersedia dalam database Microsoft Access adalah 

Text, Memo, Number, Date/Time, Currency, AutoNumber, dan Yes/No. 

atau lebih lengkapnya dapat dilihat pada sebagai berikut: 
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Tipe Data Keterangan 

Text 

Menyatakan bahwa data berbentuk teks (kumpulan 
sejumlah karakter). Panjang maksimal 225 karakter. 
Untuk tipe seperti ini, ukuran field menentukan 
jumlah maksimal karakter yang dapat dikandung. 

Memo 
Menyatakan bahwa data berbentuk teks dengan 
panjang tidak terbatas 

Number Menyatakan data berbentuk bilangan 
Date/Time Menyatakan data berbentuk waktu (tanggal dan jam) 
Currency Menyatakan nilai uang 

AutoNumber 
Menyatakan bahwa nilainya diisi secara otomatis 
oleh Access 

Yes/No 
Menyatakan data yang hanya bisa berisi “Yes” atau 
“No” saja. 

 
3. Langkah-langkah menghapus record adalah sebagai berikut 

a. Bukalah tabel teman bila belum terbuka  

b. Letakkan penunjuk mouse pada perpotongan kolom 

c. Klik tombol kanan mouse lalu pilih Delete Record. 

d. Klik saat muncul kotak dialog dan pilih Yes untuk setuju menghapus 

record atau No untuk tidak setuju menghapus record 

4. Yang disebut kunci primer adalah suatu field (atau gabungan beberapa 

field) yang bertindak sebagai pengatur agar tidak ada record yang nilai 

field (atau field-field) tersebut kembar. 

5. Gambar berikut adalah daftar tabel yang ada dalam database 
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Kegiatan Pembelajaran III 

 

A. Tujuan 

1. Peserta diklat mampu mendesain query yang meliputi perancangan, 

operator, parameter, dan fungsi yang terdapat dalam query 

2. Peserta diklat mampu mendesain form  yang meliputi perancangan, 

properties dan wizard 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi query yang meliputi perancangan, operator, parameter 

dan fungsi yang terdapat dalam query. 

2. Mengidentifikasi Form yang meliputi perancangan, Properties dan Wizard. 

C. Uraian Materi 

1. Memahami istilah query pada Access  

Secara umum istilah 

query digunakan untuk 

menyatakan pengaksesan 

data dalam database. Namun, 

di dalam Access istilah query 

yang dibahas dalam modul ini 

lebih ditujukan untuk 

mengambil data. 

Ada dua cara untuk melakukan query, yaitu dengan menggunakan 

query wizard dan query design. Query wizard menyediakan langkah yang 

telah terprogram dalam membuat query, sedangkan Query Design 

memberikan keleluasaan bagi pemakai dalam membuat query. 

   
2. Menggunakan Simple query Wizard 

Guna memahami pemakaian query wizard, marilah kita praktikkan 

untuk menghasilkan informasi yang berisi data nama, alamat, dan kota 

yang diambil dari tabel Teman. Langkah yang perlu dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1) Pastikan database daftar teman telah terbuka 

2) Klik tab . 

Query yang ditujukan untuk 

mengambil data bermanfaat 

untuk membuat laporan, dan akan 

dibahas lengkap di pembelajaran 

berikutnya. 
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3) Klik  hingga akan muncul kotak dialog seperti berikut. 

 

Gambar 3. 1 Tampilan dialog query wizard 

4) Biarkan Simple query wizard terpilih dan kemudian klik  

sehingga isi kotak dialog berubah menjadi seperti berikut.  

 

Gambar 3. 2 Tampilan dialog query wizard 

5) Pilih Table: Teman pada kotak kombo Tables/Queryes sehingga 

hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 3 Tampilan dialog query wizard 

6) Klik pada Nama dan kemudian klik  

7) Klik pada Alamat,lalu klik  

8) Klik pada Kota, lalu klik  hasil sementara diperlihatkan pada 

gambar beriktu. 

 

Gambar 3. 4 Tampilan dialog query wizard 
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9) Klik  sehingga muncul hasilnya seperti berikut.  

 

Gambar 3. 5 Tampilan dialog query wizard 

10) Gantilah judul query yang semuala berupa Teman Query menjadi 

Daftar ALamat Teman. 

11) Klik  

Perhatikan bahwa hanya nama, alamat dan kota yang ditampilkan 

sesuai dengan permintaan kita. 

 
3. Menyimpan query 

Untuk menyimpan query yang dibentuk melalui query wizard, 

lakukan langkah beriktu 

1) Klik Office Button ( ) 

2) Klik save 

Dengan cara seperti itu maka query akan disimpan dengan nama sesuai 

dengan judul query. Gambar berikut memperlihatkan hasil penyimpanan 

query. 

 

Gambar 3. 6 Query yang telah disimpan 

4. Membuat query dengan crosstab query wizard 

Crosstab query berguna untuk membuat informasi ringkasan. Sebagai 

contoh, saudara bisa membuat ikhtisar yang menyatakan jumlah temanmu 

per kota. Nah, caranya ditunjukkan sebagai beriktu: 

1. Pastikan database Daftar Teman telah terbuka. 
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2. Klik  yang terdapat pada tab . 

3. Pilih Crosstab Query Wizard. 

4. Klik  langkah ini membuat tampilan pada kotak dialog 

berubah menjadi seperti berikut. 

 

Gambar 3. 7 Kotak dialog selected field 

5. Klik pada tabel Teman. 

6. Klik . Langkah ini memunculkan hasil seperti berikut. 

 

Gambar 3. 8 Kotak dialog query seleksi field 

7. Klik pada Kota lalu klik . Hasilnya seperti berikut 

 

Gambar 3. 9 Memilih field  

8. Klik . Langkah ini memunculkan hasil seerti berikut. 
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Gambar 3. 10 Next Query Wizard 

9. Klik pada Pria lalu klik . hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 11 Menentukan Function 

10. Klik pada Count lalu klik . Hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 12 Mengatur Nama Query Wizard 

11. Ganti judul query yang semula berupa Teman_Crosstab menjadi 

Ringkasan Teman Per Kota. 

12. Klik  

Hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 13 Hasil Query Wizard 

Nilai -1 pada judul kolom menyatakan nilai true atau menyatakan pria 

dan nilai 0 pada judul kolom menyatakan False atau wanita. Kolom 
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Total Of No_menyatakan jumlah pria dan wanita atau menyatakan 

jumlah teman per kota. 

 
5. Membuat query dengan find duplicates query wizard 

Find Duplicates Query Wizard berfungsi untuk mendapatkan suatu nilai 

yang cacahnya lebih dari satu dalam suatu tabel atau query. Contoh 

pemakaiannya dapat dilihat di bawah ini. 

1) Pastikan database Daftar Teman telah terbuka 

2) Klik  yang terdapat pada tab . 

3) Pilih Find Duplicates Query Wizard. 

 

Gambar 3. 14 Pilihan dalam kotak dialog query 

4) Klik  sehingga tampilan pada kotak dialog berubah menjadi 

seperti berikut. 

 

Gambar 3. 15 Kotak dialog query tahap dua 

5) Klik pada Table:Kategori Teman.  

6) Klik  hingga muncul hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 16 Kotak dialog query tahap tiga 
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7) Klik pada No_ID lalu klik . Hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 17 Kotak dialog query tahap empat 

8) Klik  sehingga muncul hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 18 Kotak dialog query tahap lima 

9) Ganti judul query yang semula berupa Find Duplicates for Kategori 

menjadi Ringkasan Kategori Lebih Satu 

10) Klik  

Hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 19 Hasil query dengan find duplicates query wizard 

Hasil di atas menunjukkan bahwa hanya sebuah No_ID yang 

cacahnya lebih dari satu dalam tabel Kategori Teman. 

  
6. Membuat query degan find unmatched query wizard 

Find Unmatched Query Wizard berguna untuk mendapatkan suatu tabel 

yang tidak terdapat pada tabel lain. Contoh berikut berguna untuk 

mendapatkan No_ID pada tabel Teman yang tidak terdapat pada tabel 

Kategori Teman. 

1) Pastikan database Daftar Teman tetap terbuka. 
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2) Klik  yang terdapat pada tab . 

3) Pilih Find Unmatched Query Wizard. 

 

Gambar 3. 20 Kotak dialog Query Wizard 

4) Klik  hingga tampilan pada kotak dialog berubah menjadi 

seperti berikut. 

 

Gambar 3. 21 Tahapan pertama  

5) Klik pada Table: Teman 

6) Klik  

7) Klik pada Table: Kategori Teman sehingga hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 22 Kotak dialog menentukan field 

8) Klik   

9) Klik pada No_ID agar field inilah yang ditampilkan dalam hasil. Klik 

 

10) Klik  sehingga muncul hasilnya seperti berikut  



 

 53 

 

 

Gambar 3. 23 Kotak dialog pemberian judul query  

11) Gantilah judul query yang semula berupa Teman Without Matching 

Kategori Teman menjadi Daftar No_ID tanpa Pasangan. 

12) Klik  

Hasilya seperti berkut  

 

Gambar 3. 24 Hasil Pembuatan query dengan find 

Hasil diatas menyatakan bahwa No_ID 6 dan 7 pada tabel Teman tidak 

mempunyai pasangan dalam tabel Kategori Teman. 

 
7. Membuat query terhadap lebih dari satu tabel 

Secara prinsip wizard yang telah dibahas dapat dikenakan pada 

lebih dari satu tabel atau query. Contoh berikut memperlihatkan suatu 

cara mendapatkan informasi dengan melibatkan tabel Teman, Kategori 

Teman, dan Kategori. Namun perlu diketahui bahwa contoh ini hanya 

berlaku kalau hubungan antara tiga tabel tersebut telah dibentuk melalui 

relationship. 

1) Pastikan database Daftar Teman tetap terbuka. 

2) Klik  yang terdapat pada tab . 

3) Biarkan Simple Query Wizard terpilih dan kemudain klik  

sehingga isi kotak dialog berubah menjadi seperti berikut. 
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Gambar 3. 25 Kotak dialog seleksi field 

4) Pilih Table: Teman pada kotak kombo Tables/Queries sehingga 

muncul hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 26 Memilih tabel Teman 

5) Klik pada Nama lalu klik  

6) Pilih Table: Kategori pada kotak kombo Tables/Queries sehingga 

hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 27 Tampilah memilih tabel Kategori 

7) Klik pada Keterangan lalu klik  hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 28 Memindahkan keterangan  
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8) Klik   

9) Klik  sehingga muncul hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 29 Memberikan judul pada query 

10) Gantilah judul Teman Query dengan Status Teman 

11) Klik  

Hasilnya seperti berikut  

 

Gambar 3. 30 Hasil query dari beberapa tabe 

8. Membuat query dengan query design 

Kita prantikkan terlebih dulu untuk membuat query yang sederhana 

dengan menggunakan Query Design. 

1) Klik pada  Yang terdapat pada tab . Akan muncul kotak 

dialog seperti berikut. 

 

Gambar 3. 31 Show table 

2) Klik pada Teman dan kemudian klik  
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3) Tutup kotak dialog di atas dengan mengklik . Akan 

dijumpai hasil sepeti berikut. 

 

Gambar 3. 32 Tampilan Query1 

4) Klik pada  yang terletak di kanan judul Field: 

5) Pilih Nama: diperoleh hasil seperti berikut. 

 

Gambar 3. 33 Hasil field Nama 

6) Klik pada sel di sebelah kanan sel yang berisi Nama. 

7) Klik pada  yang terletak pada sel tersebut. 

8) Pilih Alamat. Diperoleh hasil seperti berikut. 

 

Gambar 3. 34 Hasil Penambahan Alamat 

9) Tutuplah halaman query. Akan muncul kotak dialog seperti berikut 

 

Gambar 3. 35 Kotak konfirmasi setelah menutup query 

10) Klik  untuk menyimpan. Akan muncul kotak dialog seperti 

berikut. 

 

Gambar 3. 36 Kotak Pengisian nama query 
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11) Ganti Query1 dengan Query Temanku. 

12) Klik  

Dengan cara seperti ini, Query Temanku telah tercipta. 

 

Gambar 3. 37 Hasil Pembuatan Query 

Untuk mengetahui hasilnya, klik ganda pada query tersebut. Hasilnya 

seperti berikut. 

 

Gambar 3. 38 Hasil Query Temanku 

 
9. Mengenal beberapa fasilitas pada query setup 

Selama membuat query, ada ada beberapa tindakan yang kadangkala kita 

perlukan, seperti menyisipkan kolom atau menghapus kolom. Nah, pada 

tab design tersedia sejumlah fasilitas yang dikemas dalam kelompok 

Query Setup, yang memudahkan tindakan-tindakan seperti itu. Berikut ini 

penjelasannya. 

1)  berguna untuk menampilkan tabel 

2)  untuk menyisipkan kolom dalam pendesain query 

3)  untuk mendesain kolom dalam pendesain query 

4)  untuk menyisipkan baris dalam pendesain query 

5)  untuk menghapus baris dalam pendesain query  

Query yang baru saja 

Saudara ciptakan 
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6) menampilkan jendela expression builder 9fasilitas 

pembentuk ekspresi atau mempermudah penulisan rumus). 

7)  untuk membatasi jumlah record yang 

ditampilkan. All berarti semua.  

 
10. Menyunting query 

Untuk menyunting query, letakkan penunjuk mouse pada nama 

query dan klik tombol kanan mouse. Setelah itu klik pada berikut 

menunjukkan keadaan setelah Query Temanku dibuka dengan cara 

diutarakan. 

 

Gambar 3. 39 Tampilan untuk menyunting Query  

Sekarang akan kita coba untuk menambahkan  field Kota dan 

mengatur Nama diurutkan secara naik. 

1) Klik pada sebelah kanan Sort: lalu klik …. Hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 40 Hasil Sort: 

2) Untuk melihat hasil tanpa menutup halaman desain query, klik pada 

 pada tab Design.  

Akan diperoleh hasil seperti berikut: 

 

Gambar 3. 41 Hasil menyunting query 
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11. Menambahkan kriteria 

Kriteria digunakan untuk mengatur record-record yang ingin ditampilkan. 

Sebagai contoh, bisa saja diatur agar hanya record yang nilai Kota-nya 

berupa “Mks” yang ditampilkan. Untuk melakukan hal ini, ikuti langkah 

berikut. 

1) Pada desain query, tambahkan field Kota. 

2) Klik pada sel yang merupakan perpotongan antara Criteria: dan Kota  

3) Tuliskan : 

=”Mks” 

Keadaan setelah pengisian seperti berikut: 

 

Gambar 3. 42 Hasil penambahan “Mks”  

4) Untuk melihat hasil tanpa menutup halaman desain query, klik ….. 

pada tab Design. 

Akan diperoleh hasil seperti berikut: 

 

Gambar 3. 43 Hasil penambahan kriteria 

Catatan: Untuk kembali ke pendesain query, klik . 

Saudara bisa juga mencoba memberikan kriteria berupa: 

<>”Mks” 

Sebagai pengganti 

=”Mks” 

Akan diperoleh hasil seperti berikut. 

 

Gambar 3. 44 Hasil penggunaan operator “<>” dan “=” 
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12. Membuat operasi Dan 

Sebagai contoh diinginkan untuk mendapatkan nama teman yang tidak 

tinggal di Mks dan wanita. Bagaimana mewujudkannya? Beginilah 

caranya. 

1) Tambahkan field Pria sehingga menjadi seperti berikut. 

 

Gambar 3. 45 Menambahkan field pria  

2) Tambahkan kriteria pada pria berupa. 

= False 

Keadaan setelah pengisian pada Pria berupa  

 

Gambar 3. 46 Hasil penambahan skrip “=False” 

Hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 47 Hasilnya dari “=False” 

Bagaimana halnya kalau dikehendaki untuk menampilkan teman pria 

yang tinggal di Mks atau Gowa? Solusinya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 48 Menentukan teman dan kota  

Hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 49 Hasil filter 
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13. Menyembunyikan field 

Hasil didepan menampilkan informasi Pria yang berlebihan.  Bukankah 

yang ditampilkan memang hanya teman yang pria? Kalau suatu field tidak 

ditampilkan, maka atur agar kotak cek dalam Show: tidak dicentang. Jadi 

seperti berikut. 

 

Gambar 3. 50 Menyembunyikan field 

Hasil yang didapat seperti berikut. 

 

Gambar 3. 51 Hasil menyembunyikan field 

Nampak bahwa field Pria tidak ditampilkan. 

14. Memuat field perhitungan 

Bisakah informasi jenis kelamin ditampilkan menjadi tulisan pria atau 

wanita? Tentu saja bisa. Kita bisa menggunakan field perhitungan (artinya 

field yang diperoleh karena diproses dengan proses tertentu). Ikutilah 

contoh berikut. 

1) Buatlah desain seperti berikut. 

 

Gambar 3. 52 Desain field perhitungan 

2) Klik pada sel di sebelah kanan Kota. 

Jenis Kelamin:IIf([Pria],”Pria”,”Wanita”) 

Keadaannya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 53 Masukkan skrip 

Kalau tidak tercentang 

berarti field ini tidak 

ditampilkan 
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Berikut adalah hasil query di atas. 

 

Gambar 3. 54 Hasil query kota 

15. Menghitung berdasarkan kelompok 

Query design juga bisa dipakai untuk mendapatkan jumlah teman perkota. 

Caranya seperti berikut. 

1) Buatlah desain query seperti berikut. 

 

Gambar 3. 55 Desain query 

2)  Letakkan penunjuk mouse pada sel yang berada tepat di bawah Kota. 

3) Klik tombol kanan mouse 

4) Klik pada . Desain menjadi seperti berikut 

 

Gambar 3. 56 penggunaan Group By 

Perhatikan bahwa muncul baris berisi Group By. 

5) Letakkan penunjuk mouse pada sel yang berada di bawah Jumlah: 

No_ID dan berisi Group By. 

6) Klik tombol kanan mouse. 

7) Klik pada  

8) Pilih Count. Keadaan setelah langkah ini seperti berikut. 

 

Gambar 3. 57 Penggunaan query 
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Hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 58 Hasil penggunaan query 

 
16. Menggunakan operator yang lain 

Selain operator relasional yang telah dibahas, ada beberapa 

operator yang bisa digunakan dalam query. Tabel 3.1 menunjukkan 

penggunaan operator BETWEEN dan LIKE. 

Tabel. 3. Penggunaan Opeator 

Kriteria  Keterangan 

Between x and y 
 
 
 

Mendapatkan recordrecord yang field tertentunya 
memenuhi x sampai dengan y. misalnya, untuk 
memperoleh yang lahir pada tanggal 1 Januari 
1990 sampai dengan 21 Desamber 1990 

Like “[ABD]*” Mendapatkan record-record yang field tertentunya 
berawalan A,B, atau C.  

Like “*i” Mendapatkan record-record yang field tertentunya 
berakhir dengan “i" 

Like “an” Mendapatkan record-record yang field tertentunya 
mengandaung “an” 

 
Sebagai contoh, buatlah query seperti berikut. 

 

Gambar 3.59. Contoh query dengan operator 

 
17. Melibatkan beberapa tabel 

Sejauh ini semua tabel yang dilibatkan hanya sebuah. Nah, sekarang 

akan kita praktikkan untuk menghasilkan informasi yang berasal dari tabel 

Teman, Kategori, dan Kategori Teman. 

1) Buatlah query baru dengan menggunakan Query Design. 

2) Tambahkan tabel Teman, Kategori Teman dan Kategori. Setelah 

tombol Close diklik maka akan dihasilkan keadaan seperti berikut. 
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Gambar 3. 59 Query beberapa tabel 

3) Kelik pada  yang terletak pada sel di sebelah kanan Field: akan 

muncul pilihan seperti berikut. 

 

Gambar 3. 60  Pilihan query 

4) Klik pada Teman.Nama. 

5) Atur kolom berikutnya sehingga menjadi seperti berikut. 

 

Gambar 3. 61 melibatkan beberapa tabel dalam query 

6) Lakukan pengaturan secara Ascending pada Nama.  

Hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3. 62 Hasil pelibatan beberapa tabel 

Nampak bahwa nama diurutkan secara Ascending. 
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18. Menggunakan query type: Make tabel 

Query Type: Make Table merupakan fasilitas yang bermanfaat untuk 

menyimpan hasil query ke dalam tabel. Sebagai contoh, dikehendaki 

untuk membuat tabel bernama Daftar Teman yang mengandung 

informasi nama dan status teman. Tabel tersebut dapat dibuat dengan 

cara sebagai berikut. 

1) Buatlah query sehingga tabel Teman, Kategori Teman, dan Kategori 

dimuat seperti berikut. 

 

Gambar 3. 63 query tabel 

2) Buatlah query seperti berikut. 

 

Gambar 3. 64 query dengan make tabel  

3) Klik pada Query Type: Make Table ( ) yang terdapat pada 

kelompok Query Type pada tab Design. Langkah ini menampilkan 

kotak dialog seperti berikut. 

 

Gambar 3. 65. kotak dialog make tabel 

4) Isikan paa kotak disebelah judul Table Name: Status Teman 

5) Klik  

6) Simpan query dengan nama Query Status Teman pada tabel. Hal itu 

terjadi karena ketiga tabel tersebut terlibat dalam query. 
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Gambar 3. 66 Hasil query yang kita buat 

19. Menggunakan query type: Append 

Query Type: Append digunakan untuk membuat hasil query ditambahkan 

ke tabel (isi tabel semula tetap dipertahankan). Contoh pembuatannya 

adalah sebagai berikut. 

1) Buatlah query sehingga tabel Teman, Kategori Teman dan Kategori 

dimuat seperti berikut. 

 

Gambar 3. 67 query dengan relasi tabel 

2) Buat query seperti berikut. 

 

Gambar 3. 68 query append 

3) Klik pada Query Type: Append ( ) yang terdapat pada kelompok 

Query Type pada tab Design. Langkah ini menampilkan kotak dialog 

seperti berikut. 

 

Gambar 3. 69 Query Append 
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4) Isikan pada kotak di sebelah judul Table Name: Status Teman 

5) Klik  

6) Simpan query dengan nama Tambah Status Teman lalu tutuplah. 

Setelah langkah di atas dilakukan maka akan terlihat keberadaan query 

Tambah Status Teman pada tiga tabel. 

Sebelum mencoba query di atas, bukalah tabel Status Teman. 

Kosongkan isinya lalu masukkan data berikut. 

 

Gambar 3. 70 Tabel status teman 

Dengan menjalankan query yang baru saja dibuat, hasil query akan 

ditambahkan ke tabel Status Teman. Perhatikan isi tabel Status Teman 

menjadi seperti berikut.  

 

Gambar 3. 71 Hasil Status Teman 

 
20. Menggunakan query type: Update 

Query Type: Update berguna untuk membuat query yang berfungsi untuk 

melakukan pengubahan data suatu tabel. Contoh berikut menunjukkan 

pemakaiannya. 

1) Buatlah query yang melibatkan tabel Kategori. 

2) Klik pada Query Type: Update ( ) yang terdapat pada kelompok 

Query Type pada tab Design. Langkah ini membuat tampilan desain 

query menjadi seperti berikut. 

 

Gambar 3. 72 Query dengan Update 
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3) Pilih field Keterangan pada sel di sebelah kanan judul Field:. 

4) Atur sehingga bentuk query secara keseluruhan menjadi seperti 

berikut. 

 

Gambar 3. 73 Hasil query update 

5) Simpan query dengan nama query update, lalu tutuplah. 

 
21. Menggunakan query type: Crosstab 

Query Type: Crosstab berguna untuk membuat query yang berfungsi 

untuk melakukan penghapusan data. Contoh berikut menunjukkan cara 

pemakaiannya. 

1) Buatlah query yang melibatkan tabel Teman. 

2) Klik pada Query Type: Crosstab ( ) yang terdapat pada kelompok 

Query Type pada tab Design. Langkah ini membuat tampilan desain 

query menjadi seperti berikut. 

 

Gambar 3. 74 Query1 

3) Atur seperti berikut. 

 

Gambar 3. 75 Aturan query 

4) Simpan query dengan nama Query Ikhtisar dan kemudian tutuplah. 

Selanjutnya jalankan query sehingga diperoleh hasil seperti berikut. 

 

Gambar 3. 76 Centang ceks box query 
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Saudara bisa mengubah desain query pada field Pria menjadi: 

Jenis kelamin: IIf([Pria];”Pria”;”wanita”) 

 

Gambar 3. 77 Hasil mengubah query pria 

Dengan mengubah seperti skrip di atas maka akan diperoleh hasil seperti 

berikut. 

 

Gambar 3.93. hasil Guery 

 
22. Membuat form 

Jadi untuk membuat form dalam access ada beberapa hal yang 

harus rekan lakukan, pertama sudah membuat database dan tabel dari ms 

access jika belum tahu caranya bisa membaca artikel sebelumnya tentang 

cara membuat database dan tabel di access, jika sudah selajutnya atau 

yang kedua rekan sudah membuat query access, meskipun ini tidak harus 

tapi setidaknya rekan sudah bisa membuatnya. Oke jika sudah langsung 

ke tutorial utama cara membuat form di ms access. 

Form digunakan untuk merepresentasikan ke user atau menerima 

inputan dari user data-data dalam tabel/query dalam bentuk interface grid, 

tombol dan lain-lain. Form dalam Access dapat dimasukkan ke dalam form 

lain sebagai control sub form, biasanya jika kita bekerja dalam transaksi 

master detail. 

Salah satu interface yang disediakan oleh microsoft untuk 

mempercantik tampilan Microsoft  Access adalah dengan menggunakan 

Form. Form dapat dibuat dengan cara Create From in desain view atau 

Create by using Wizard. Untuk memulai membuat form lakukan langkah-

langkah berikut: 

1) Buka tabel teman seperti berikut  

 

Gambar 3. 78 Tampilan tabel Teman 
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2) Setelah itu klik form seperti gambar berikut  

 
Gambar 3. 79 Icon Form 

 
3) Maka data yang kita input berubah tampilan menjadi sebuah form 

terpisah untuk setiap pasien, seperti terlihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 3. 80 Form setiap pasien 

4) Klik view untuk melihat hasilnya seperti berikut  

 

Gambar 3. 81 Hasil form pasien  

23. Menambahkan button pada form 

Untuk menambahkan button pada form silahkan ikuti langkah-langkah 

berikut 

1) Arahkan cursor pada Home – View – Design View 

2) Kemudian pilih Design – Button 

 

Gambar 3. 82 Icon menu Button pada toolbar 

3) Buat kotak button dibawah form 

4) Setelah membuat button maka akan muncul kotak dialog perintah 

untuk memilih fungsi button yang kita buat 
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Gambar 3. 83 Fungsi button  

 

Gambar 3. 84 Command button wizard 

5) Record Navigation – Find Record 

6) Record Operations – Add New Record – Delete Record – Save 

Record 

7) Klik Next – Pilih Text atau Picture – Klik Next – Finish 

Setelah membuat semua button yang kita inginkan maka uji coba 

button sesuai dengan fungsinya. 

 
Gambar 3. 85 Button yang telah jadi 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

1. Pemelajaran dilaksanakan menggunakan sistem self based learning atau 

sistem pembelajaran mandiri. Seluruh peserta diklat/workshop belajar 

secara aktif mengumpulkan berbagai sumber selain modul ini, misalnya 

melalui majalah atau melalui internet.  

2. Dalam mempelajari modul ini, dituntut tersedianya bahan ajar yang 

lengkap yang meliputi: 

a. Unit komputer yang siap digunakan;  

b. Sistem operasi dan sistem aplikasi Microsoft Access yang legal dan 

siap digunakan;  

c. Buku Bahan Ajar database Microsoft Access;  
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d. Standart operational dalam menghidupkan dan mematikan komputer.  

 

E. Latihan/ Kasus/ Tugas 

Latihan Soal Pilihan Ganda 

1. Microsoft Access termasuk dalam program … 

a.  Spreadsheet Electronics  d.  Database Management 

b.  Presentation   e.  Image Editing    

c.  Word Processing             

2. Objek yang tidak dibuat pada Access adalah… 

a.  Page    d.  Form 

b.  Table    e.  Report 

c.  Query                          

3. Data terkecil dari suatu tabel yang menempati bagian kolom, adalah… 

a.  Field    d.  Table 

b.  Record    e.  Range  

c.  Cel                                    

4. Fungsi Form adalah... 

a. menginput data dalam format atau tampilan layar 

b. menampilkan hasil pencarian sebuah data 

c. menampilkan hari 

d. merangkum beberapa cel menjadi satu dalam bentuk printout 

e. menampilkan waktu 

5. Untuk menampilkan record dengan gaji antara 1500000 sampai dengan 

2500000, maka pada design query baris criteria harus tertulis, adalah… 

      a.  "1500000<GAJI<2500000"  

      b.  "1500000 - 2500000"   

c.  "1500000>GAJI>2500000" 

d.  "BETWEEN 1500000 AND 2500000" 

e.  "BETWEEN 1500000 - 2500000" 

Latihan Soal Essay  

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan query dan Jelaskan tujuan query 

tersebut? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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 ..............................................................................................................  

2. Tuliskan langkah-langkah menyimpan query! 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3. Pada tab apakah anda dapat menemukan icon Cross Query Wizard 

pada Microsoft Access? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4. Jelaskan apa fungsi dari Find Duplicates Query Wizard pada query 

Microsoft Access? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Query Design Wizard? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

F. Rangkuman 

Query adalah ‘permintaan data’ kita berupa bahasa bisnis, untuk 

mengolah data dalam table-tabel menjadi satu informasi yang bisa dimengerti. 

Seperti mengelompokkan sepuluh penjualan terbesar oleh customer yang 

dimiliki. Ia bisa berdasarkan pada satu tabel saja, atau pada dua/lebih tabel, 

ataupun berdasarkan pada query yang telah ada. fasilitas yang digunakan 

untuk melihat, mengubah, menganalisis, menyaring, dan menampilkan data 

yang memenuhi syarat/kriteria tertentu dari satu tabel atau lebih. Juga bisa 

digunakan untuk melakukan transaksi data (menambah, menghapus, 

mengubah, dll), melakukan sebuah penghitungan yang menggunakan formula 

atau rumus dan sebagai sumber data untuk record-record yang digunakan 

pad form maupun report. 

Form dalam access bisa dimasukkan ke dalam form lain sebagai 

control sub form, biasanya jika bekerja dalam transaksi master-detail. 

Mengatur tampilan input data agar lebih menarik daripada hanya sekedar 
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tabel, maka form bisa dibentuk sedemikia rupa sehingga lebih menarik, lebih 

mudah digunakan, dan lebih melindungi data. Form menggunakan bahasa 

pemograman, sehingga ditujukan untuk pengguna tingkat lanjut 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Jawablah semua latihan pada Kegiatan Pembelajaran satu ini. 

Kemudian cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya. 

Apabila benar semua, maka pemahaman Anda 100 %. Apabila salah satu, 

maka pemahaman Anda 80 %. Apabila salah 2, maka pemahaman Anda 60 

%. Apabila salah tiga, maka pemahaman 40 %. Apabila salah empat atau 

lima, maka pemahaman 20 %, dan apabila semua, maka pemahaman 0 %. 

Apabila Anda mendapatkan hasil 80 % ke atas, maka Anda dinyatakan lulus 

dan silahkan melanjutkan ke Kegiatan pembelajaran dua, apabila 

mendapatkan 0 %, 25 %, 40 % atau 60 %, maka Anda diminta membaca dan 

memahami isi modul kembali dan menjawab latihan lagi. 

 

H. Kunci Jawaban 

Kunci Jawaban Soal pilihan ganda 

KUNCI JAWABAN 

1. D 

2. D 

3. A 

4. A 

5. A 

 
Kunci Jawaban Soal Essay  

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan query dan Jelaskan tujuan query 

tersebut... 

Jawaban: 

Secara umum istilah query digunakan untuk menyatakan pengaksesan 

data dalam database. Sedangkan tujuan query untuk mengambil data 

tertentu sesuai dengan yang diinginkan untuk membuat laporan. 

2. Tuliskan langkah-langkah menyimpan query! 

Jawaban: 
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Untuk menyimpan query yang dibentuk melalui query wizard, lakukan 

langkah beriktu 

1) Klik Office Button ( ) 

2) Klik save 

3) Atau dengan cara tekan Ctrl+S pada keyboard  

Dengan cara seperti itu maka query akan disimpan dengan nama sesuai 

dengan judul query. 

3. Pada tab apakah anda dapat menemukan icon Cross Query Wizard 

pada Microsoft Access? 

Jawaban: 

Icon Cross Query Wizard pada Microsoft Access terdapat pada tab 

Create 

4. Jelaskan apa fungsi dari Find Duplicates Query Wizard pada query 

Microsoft Access? 

Jawaban: 

Fungsi Find Duplicates Query Wizard pada query Microsoft Access 

adalah untuk mendapatkan suatu nilai yang cacahnya lebih dari satu 

dalam suatu tabel atau query. 

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Query Design Wizard? 

Jawaban: 

Query Design Wizard merupakan fasilitas yang memungkinkan saudara 

dengan leluasa membuat desai query. Fasilitas ini bahwakan bisa dipakai 

untuk menyunting hasil query wizard. 
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Kegiatan Pembelajaran IV 

 

A. Tujuan 

1. Peserta diklat mampu mengidentifikasi operator Query dalam database 

Microsoft Access  

2. Peserta diklat mampu mengidentifikasi Report yang meliputi perancangan 

dan modifikasi. 

3. Peserta diklat mampu membuat database dengan Ms Access  

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi operator SQL dalam database. 

2. Mengidentifikasi Report yang meliputi perancangan dan modifikasi. 

3. Membuat karya database. 

C. Uraian Materi 

1. Memahami SQL 

(Structured Query Language) 

SQL merupakan standar yang 

dipakai untuk mengakses 

database. Dengan demikian 

SQL tidak terkait pada suatu 

produk DBMS.  

Saudara bisa menggunakan SQL untuk mengakses database 

seperti Access, Oracle, MySQL, atau bahkan PosgreSQL. Dengan 

mengusai SQL memberimu keuntungan tersendiri karena saudara bisa 

menerapkannya pada berbagai database.  

2. Membuat pernyataan SQL 

Mari kita mulai untuk mencoba pernyataan SQL dan melihat hasilnya. 

1) Pertama-tama, klik  yang terletak pada tab . 

2) Tutuplah kotak dialog Close Table. 

3) Klik pada  

4) Ketikkan pada halaman query1: 

Jadi, SQL berlaku untuk 

berbagai database? Asyik juga! 

Kalau begitu aku harus belajar 

bersungguh-sungguh supaya 

menguasainya 
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SELECT * FROM Teman; 

Keadaan setelah pernyataan SQL di atas diketikkan ditunjukkan di 

bawah ini. 

 

Gambar 4. 1 Query  

5) Jalankan perintah di atas dengan mengklik  

Hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 4. 2 Query Tabel 

Untuk kembali ke perintah SQL, lakukan langkah berikut 

a) Klik pada  langkah ini memunculkan menu seperti berikut. 

 

Gambar 4. 3 Pilihan Desain Query. 

b) Klik pada  

Dengan demikian perintah SQL dapat diuji tanpa melakukan 

penyimpanan perintah. Namun jika dikehendaki maka perintah 

SQL juga bisa disimpan. 

 
3. Memahami SELECT 

SELECT merupakan pernyataan pada SQL yang berguna untuk 

mengambil data dari satu atau beberapa tabel, namun untuk sementara 

kita batasi dulu pada satu tabel. Dalam bentuk yang sederhana, 

pengambilan data melalui SELECT dilakukan dengan menggunakan 

format sebagai berikut: 

SELECT daftar_fild FROM nama_tabel 

Sebagai contoh 

SELECT * FROM Teman; 
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Berarti menampilkan semua field (dinyatakan dengan *) yang ada 

pada tabel Teman. 

 

 

 

 

 

 

Sekiranya hanya field tertentu yang ingin ditampilkan, nama-nama 

field disebutkan dengan pemisah berupa koma. Contoh: 

SELECT nama, kota From Teman; 

Hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 4. 4 Hasil Query.  

Kadang kala informasi yang ingin didapatkan hanya melibatkan 

record-record yang relevan. Sebagai contoh, dikehendaki untuk 

menampilkan informasi seperti di atas tetapi hanya untuk teman pria. 

Pada keadaan seperti ini diperlukan klausa WHERE dengan bentuk 

seperti berikut. 

WHERE kondisi 

Contoh: 

SELECT Nama, Kota From Teman WHERE Pria = True; 

Hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 4. 5 Hasil Query nama.  

Operator relasional (misalnya >,<, dan >=) dapat digunakan sebagai 

bagian dari kondisi dalam WHERE. Sebagai contoh: 

Catatan: tanda titik-koma (;) biasanya diberikan diakhir 

pernyataan SQL. Kata kunci yang merupakan bagian pernyataan 

SGL (seperti SELECT dan FROM). Boleh ditulis dengan huruf 

capital maupun huruf kecil yang merupakan bagian dari pernyataan 

SQL ditulis dengan huruf kapital. Pernyataan SQL boleh ditulis 

dalam beberapa baris. 
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SELECT Nama, Kota FROM Teman WHERE NO_ID > 5; 

Dan hasilnya seperti berikut 

 

Gambar 4. 6 Hasil penggunaan operator SELECT nama  

4. Memperoleh data yang unik 

Sebelum membahas data yang unik, berikan perintah SQL seperti berikut: 

SELECT kota FROM Teman; 

Hasilnya dapat dilihat di bawah ini. 

 

Gambar 4. 7 Query Kota 

Nah, kadang-kadang kita perlu untuk mengetahui hasil seperti diatas 

secara unik. Artinya, kalau ada yang kembar (misalnya Mks seperti pada 

contoh di atas) cukup ditampilkan satu kali saja. Hal ini bisa dilaksanakan 

dengan menambahkan DISTINCT didepan nama field. Jadi perintah yang 

kita perlukan adalah: 

SELECT DISTINCT kota FROM Teman; 

Hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 4. 8 Query Kota diplih. 

5. Mengenal operator And, OR dan Not 

Kadangkala kondisi yang digunakan pada WHERE perlu 

melibatkan tidak hanya satu operator, melainkan beberapa operator. 

Sebagai contoh, terdapat kebutuhan untuk mendaptkan informasi “daftar 

nama teman pria yang tidak tinggal di Mks”. Pada keadaan seperti ini 

diperlukan operator AND yang menyatakan operasi “dan”. Perintah SQL-

nya seperti berikut. 
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SELECT Nama, Kota FROM Teman WHERE Pria = True 

AND Kota <>”Mks”; 

Dan hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 4. 9 Hasil penggunaan operator 

Bila terdapat kebutuhan untuk mendapatkan informasi seperti 

mendapatkan nama teman yang tinggal di Gowa  dan Pangkep, operator 

OR (yang berarti “atau”) sangat berguna. Sebagai contoh: 

SELECT Nama, Kota FROM Teman  

WHERE Kota = “Gowa” OR Kota = “Pangkep”; 

Dan hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 4. 10 Hasil SELECT kota Pangkep 

Nampak bahwa yang tidak tinggal di Gowa atau Pangkep tidak 

diikutkan. Sebaliknya, jika dikehendaki untuk mendapatkan daftar nama 

teman yang tidak tinggal di Gowa maupun di Pangkep, diperlukan 

operator bernama NOR. Penggunaan NOT: 

NOT kondisi 

Contoh: 

SELECT Nama, Kota FROM Teman  

WHERE NOT (Kota = “Gowa” OR Kota = “Pangkep”); 

Dan hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 4. 11 Hasil SELECT kota Pangkep atau Gowa 

Tanda kurung pada contoh di depan diperlukan untuk mendukung 

bentuk penulisan NOT kondisi. Seandainya penulisan hanya berupa 
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SELECT Nama, Kota FROM Teman  

WHERE NOT Kota = “Gowa” OR Kota = “Pangkep”; 

 

Gambar 4. 12 Hasil SELECT WHERE NOT kota Pangkep 

Akan berarti “menampilkan Nama dan Kota dari tabel Teman yang 

tidak tinggal di Gowa atau tinggal di Pangkep. Jelas, maknanya menjadi 

berbeda. 

 
6. Mengenal operator between 

Sebagai contoh, dikehendaki untuk mendapatkan nama teman yang lahir 

antara tahun 1982 dan 1983. Hal ini bisa dipecahkan dengan 

menggunakan BETWEEN. Perintah yang diperlukan berupa: 

SELECT Nama, Tgl_lahir FROM Teman  

WHERE Tgl_lahir BETWEEN #1/1/1992# AND 

#12/31/1993#; 

Perhatikan bahwa tanggal ditulis dengan diawali dan diakhiri “#”. Selain 

itu, susunan untuk tanggal ditulis #bulan/tanggal/tahun#. 

Hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 4. 13 Hasil SELECT nama dan tanggal lahir 

7. Mengurutkan data 

Hasil SELECT bisa diurutkan menurut field tertentu dengan 

menambahkan klausa ORDER BY. Contoh: 

SELECT Nama FROM Teman 

WHERE Pria = True ORDER BY Nama; 

Perhatikan keberadaan ORDER BY Nama yang berarti “diurutkan menurut 

Nama”. 

Hasilnya: 
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Gambar 4. 14 Hasil operator ORDER BY 

Hasil di atas menunjukkan pengurutan data menurut Nama secara urut 

naik. Bagaimana halnya kalau mau mengurutkan data secara urut turun 

(descending)? Tambahkan saja DESC di belakang nama field yang 

disebutkan dalam ORDER BY. Contoh: 

SELECT Nama FROM Teman 

WHERE Pria = True ORDER BY Nama DESC; 

Hasilnya: 

 
Gambar 4. 15 Hasil penggunaan operator ORDER BY 

Sekarang kita coba untuk melakukan pengurutan nama menurut Pria. 

Perintah SQL yang diperlukan: 

SELECT Pria, Nama FROM Teman 

ORDER BY Pria; 

Hasilnya:  

 
Gambar 4. 16 Hasil qury2 

Hasil diatas memperlihatkan bahwa untuk teman yang berjenis kelamin 

pria ternyata tidak diurutkan. Bagaimana kalau misalnya kita 

menginginkan agar nama diurutkan dalam setiap jenis kelamin? Solusinya 

mudah. Berikan perintah sebagai berikut. 

SELECT Pria, Nama FROM Teman 

ORDER BY Pria, Nama; 

Perhatikan bahwa ORDER BY diikuti oleh dua buah nama field. Pertama 

Pria dan kedua Nama. Urutan field tersebut menentukan urutan 

pengurutan. Hasilnya menjadi seperti berikut. 
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Gambar 4. 17 Hasil operator ORDER BY 

 
8. Melibatkan beberapa tabel 

Sejauh ini saudara bisa mempraktikkan SELECT yang melibatkan satu 

tabel. Dalam kenyataannya, informasi seringkali diperoleh dari beberapa 

tabel. Contoh berikut menunjukkan SELECT yang melibatkan dua buah 

tabel. 

SELECT Teman.Nama, Teman.Kota, [Kategori 

Teman].No_kateg 

FROM Teman, [Kategori Teman] 

WHERE Teman.No_Id = [Kategori Teman].No_Id; 

Perintah di atas akan memberikan hasil seperti berikut. 

 

Gambar 4. 18 Hasil SELECT beberapa tabel 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam query antar tabel: 

 Setiap kolom disebutkan dalam bentuk: 

nama_tabel.nama_kolom 

Sebagai contoh, Teman.No_ID berarti kolom No_ID yang terdapat 

pada tabel Teman. Hal ini merupakan mekansme untuk membedakan 

kolom No_ID milik tabel Teman yang ditulis dengan [Kategori 

Teman].No_ID. 

 Apabila nama tabel mengandung spasi, nama tabel perlu ditulis dalam 

tanda []. 

 Tabel-tabel yang dilibatkan dalam query perlu disebutkan dalam klusa 

FROM dengan antar tabel dipisah oleh tanda koma. 
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Contoh: 

FROM Teman, [Kategori Teman] 

Yang berarti ada dua tabel yang dilibatkan, yaitu Teman dan Kategori 

Teman. Urutan tabel tidaklah penting. Jadi:  

FROM Teman, [Kategori Teman] dan  

FROM [Kategori Teman], Teman 

 
9. Melakukan pengelompokan data  

Klausa Group by pada SELECT berguna untuk melakukan 

pengelompokan data.  Bila dipadukan dengan fungsi agregat (yang 

dibahas pada bagian L) berguna untuk membuat ikhtisar. Sebagai contoh, 

cobalah perintah berikut. 

 SELECT Pria FROM teman GROUP BY Pria; 

Hasilnya sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 19 Hasil query3 

Terlihat bahawa kemunginan nilai pada Pria sajalah yang ditampilkan. 

Tanpa GROUP BY Pria, nilai Pria untuk semua record akan ditampilkan. 

Contoh, yang lain, dengan menggunakan perintah : 

 SELECT Kota FROM Teman GROUP BY Kota; 

Hasilnya sebagai berikut.  

 

Gambar 4. 20 Hasil SELECT Kota FROM 

Semua kontak yang menyatakan alamat teman tinggal akan ditampilkan. 

Bila misalya ada lebih dari satu teman yang tinggal di suatu kota X maka 



 

86  

 

X hanya muncul sekali. Efeknya sama seperti kalau menggunakan 

DISTINCT. 

Nah selanjutnya cobalah perintah SQL tersebut. 

 SELECT Pria, Kota FROM Teman GROUP Pria, BY Kota; 

Hasilnya sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 21 Hasil SELECT Pria 

Perhatikan bahwa terdapat komposisi antara jenis kelamin dan kota 

masing-masing pasangan tersebut tidak ada yang kembar. 

10. Menggunakan fungsi agregat  

Fungsi agregat (kadangkala disebut fungsi grup atau fungsi ringkasan) 

adalah fungsi yang disediakan oleh SQL untuk menghasilkan sebuah nilai 

berdasarkan sejumlah data. Fungsi sendiri adalah suatu kumpulan 

instruksi yang menghasilkan sebuah nilai jika dipanggil. Adapun fungsi 

agregat yang disediakan oleh SQL dapat dilihat pada table berikut. 

Tabel. 4.  Beberapa fungsi agregat 

Fungsi Agregat  Keterangan 

AVG Memperoleh nilai rata-rata 

COUNT Menghitung cacah data 

MAX  Menghsilkan nilai terbesar 

MIN Menghasilkan nilai terkecil  

SUM Memperoleh penjumlahan data 

  
Contoh berikut menunjukkan penggunaan COUNT untuk menghitung 

jumlah record pada table Teman: 

Hasilnya: 

SELECT COUNT(*) FROM Teman; 

 
Gambar 4. 22 Hasil penggunaan operator SELECT COUNT 
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Nilai 11 pada hasil di atas menyatakan bahwa jumlah record pada 

teman sebanyak 11 buah. 

Contoh berikut menunjukkan cara mengetahui nilai terbesar pada No_ID 

pada table Teman: 

SELECT MAX (No_ID) FROM Teman; 

 
Dalam praktiknya, fungsi agregat sering dipadukan dengan GROUP BY. 

Contoh: 

SELECT Pria, Kota,COUNT(*) FROM Teman GROUP BY Pria, 

Kota; 

Perintah di atas digunakan  untuk mendapatkan ikhtisar jumlah teman per 

jenis kelamin per kota. Hasilnya : 

 
Gambar 4. 23 Hasil penggunaan SELECT Pria dengan kota 

11. Menambahkan data 

SQL menyediakan pernyataan INSERT yang berguna untuk 

menambahkan data ke dalam sebuah table. Contoh berikut digunakan 

untuk menambahkan sebuah record ke tabel Kategori. 

 INSERT INTO Kategori (No_kateg, Keterangan) 

 VALUES (“X”,”Teman Kursus Inggris”); 

Apabila semua field dalam table hendak diberi  nilai, bagian yang 

menyebutkan nama-nama field boleh ditiadakan. Dengan demikian, 

 INSERT INTO Kategori (No_kateg, Keterangan) 

 VALUES (“X”,”Teman Kursus Inggris”); 

Bias disederhanakan menjadi: 

INSERT INTO Kategori 

VALUES (“X”,”Teman Kursus Inggris”); 

Dalam praktik, kadangkala tidak semua field diisi. Pada contoh tabel 

Teman, nilai No_ID jelas tidak bisa diisi secara eksplisit karena yang 

menentukan niali adalah DMBS-nya sendiri. Contoh berikut menunjukkan 
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penambahan data ke tabel Teman dengan hanya mengisikan pada 

beberapa field. 

INSERT INTO Teman(Nama,Pria) VALUES 

("Imran",TRUE); 

Urutan nilai dalam VALUES didasarkan urutan pada field yang disebutkan 

sesudah nama tabel. Jadi, pada perntah di atas: 

 Field Nama diisi dengan “Imran” 

 Field Pria diisi dengan TRUE 

Field No_ID dengan sendirinya diisi oleh DBMS dan field-field yang lain 

bernilai NULL. 

12. Mengubah data 

Untuk mengubah data dalam tabel, perrnyataan UPDATE yang 

digunakan. Bentuk umum perintah UPDATE: 

 UPDATE nama_tabel 

 SET kolom_1 = nilai_baru_1, 

         kolom_2 = nilai_baru_2,… 

         kolom_n = nilai_baru_n, 

 [WHERE] 

Klausa WHERE bersifat opsional, unuk menentukan baris-baris yang akan 

diubah. Kalau tidak ada klausa ini maka semua baris akan diubah. 

Contoh untuk mengubah nama Alamat dengan No_ID berupa 1. 

UPDATE Teman SET Alamat = "Jl. Nuri 22A" WHERE 

No_ID = 1; 

 Bila dijalankan maka akan muncul konfirmasi seperti berikut. 

 

Gambar 4. 24 Konfirmasi mengubah data 

Klik  agar perubahan dilaksanakan. 
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Gambar berikut memberikan penjelasan keadaan sebelum dan sesudah 

pengubahan. 

SEBELUM  

UPDATE Teman SET Alamat = "Jl. Nuri 22A" WHERE 

No_ID = 1; 

 

Gambar 4. 25 Penggunaan operator Where 

SESUDAH 

 

Gambar 4. 26 Hasil Penggunaan operator Where 

13. Menghapus data 

Pernyataan delete berguna untuk menghapus data pada tabel. Bentuk 

umum pernyataan DELETE: 

 DELETE  

 FROM nama_tabel 

 [WHERE kondisi]; 

 
Klausa WHERE bersifat opsional, untuk menentukan baris – baris yang 

akan dihapus. Kalau tidak ada klausa ini maka semua baris akan dihapus. 

Contoh: 

DELETE FROM Kategori Where NO_kateg ="X"; 

 

Gambar 4. 27 Konfirmasi apakah ingin menghapus 

Klik  agar penghapusan dilaksanakan. 
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14. Melihat dalam design view 

Perintah ini dapat anda lihat pada pendesain query (Design View) dengan 

cara sebagai berikut: 

1. Klik pada . 

2. Klik pada  . 

Hasil untuk contoh di depan adalah seperti berikut. 

 

Gambar 4. 28 Tampilan design view 

Untuk kembali ke perintah  SQL, lakukan langkah berikut. 

1. Klik pada  

2. Klik pada  

 
15. Merancang laporan dengan report design 

Report Design adalah fasilitas yang memungkinkan pemakai merancang 

sendiri dalam membuat laporan. Fasilitas ini juga bisa digunakan untuk 

menyunting laporan yang diperoleh melallu Report Wizard. 

Ayo, kita praktikkan untuk membuat laporan dengan Report Designner, 

1. Klik  pada tab Create. Langkah ini meampilkan halaman seperti 

berikut. 

 

Gambar 4. 29 Layout report design awal 

2. Untuk membuat judul, klik pada label  pada kelompok  

pada tab Design. Letakkan penunjuk mouse di bawah , 

misalnya seperti berikut. 
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Gambar 4. 30 Pemberian label 

Kliklah tombol kiri mouse lalu ketikkan : Daftar Teman sehingga 

hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 4. 31 Hasil pemberian  

3. Untuk menampilkan informasi nama pada bagian Detail, lakukan 

langkah seperti berikut. 

a. Klik pada  yang terletak di sebelah kiri teman pada panel Field 

List. Daftar field pada tabek tersebut ditampilkan seperti di bawah 

ini. 

. 

Gambar 4. 32 Memilih field 

b. Klik pada Nama yang terdapat pada Field List dan kemudian tarik 

kearah bawah Detail, kira-kira seperti berikut. 

  

Gambar 4. 33 Field List 

c. Kliklah tombol kiri mouse sehingga hasilnya seperti berikut. 

  

Gambar 4. 34 Hasil peletakan label 

4. Dengan cara yang sama dengan ketika menambahkan informasi 

nama, tambahkan informasi kota. 
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5. Simpan laporan dengan mengklik Save ( ) sehingga muncul kotak 

dialog berikut. 

  

Gambar 4. 35 Memberikan nama report 

6. Ketikkan Report Teman untuk menggantikan Report1. 

7. Klik . 

Dengan cara seperti itu desain laporan telah disimpan. 

16. Melihat hasil laporan 

Sekarang kita coba untuk melihat hasil lpaoran pada monitor. Caranya: 

1. Klik pada  pada tab Design. 

2. Klik pada . 

Diperoleh hasil seperti berikut. 

 

Gambar 4. 36 Hasil membuat laporan 

Cobalah untuk menggulung hasil laporan sehingga bagian yang 

ada di bawah yang tertampil semua terlihat. Nampak bahwa jarak antara 

satu teman dengan teman lain terlalu jauh. Tentu saja akan lebih baik 

kalau jaraknya dikurangi. Nah, caranya dapat dilihat pada bagian berikut 

ini. 

17. Menyunting laporan 

Bila halaman laporan masih terbuka dan dalam keadaan Print Preview, 

saudara bisa menuju ke pendesain aporan dengan cara sebagai berikut. 

1. Klik pada . 
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2. Klik pada . 

Namun , kalau laporan sudah tertutup, saudara bisa membukanya dengan 

cara berikut. 

1. Letakkan petunjuk mouse ke nama laporan. Contohnya seperti berikut. 

2. Klik tombol kanan mouse, lalu pilih Design View. 

Dengan cara seperti itu desaain laporan akan ditampilkan . 

Sekarang kita coba untuk mengatur jarak antara informasi teman agar 

tidak terpisah jauh. Langkah yang diperlukan sebagai berikut. 

1. Letakkan penunjuk mouse tepat di atas Page Footer sehingga bentuk 

menjadi seperti berikut. 

 

Gambar 4. 37 Page footer 

2. Klik tombol kiri mouse dan tarik mouse ke atas sehingga mencapai 

posisi kira – kira seperti berikut. 

 

Gambar 4. 38 Page footer 

3. Lepaskan penekanan pada tombol kiri mouse sehingga akan diperoleh 

hasil seperti berikut. 

 

Gambar 4. 39 Report View 

Bila Report View dilakukan, hasilnya seperti berikut. 
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Gambar 4. 40 Hasil report view 

Nampak bahwa jarak informasi antar teman menjadi dekat. 

Sekarang kita coba unuk menata ulang desain laporan. Tulisan seperti 

Nama: dan KotaL akan dihapus. Sebagai pengganti, judul Nama dan 

kota diletakkan pada bagian Page Header. 

 Untuk menghapus judul Nama:, klik bagian tersebut lalu tekan 

tombol Del. Contoh berikut menunjukkan setelah Nama: dan Kota: 

dihapus. 

 

Gambar 4. 41 Menghapus  

 Untuk mengubah letak suatu kontol, misalnya Label, klik pada 

control dan tariklah ke posisi yang dikehendaki. 

 Untuk memperlebar atau memendekkan kontrol, klik pada kontrol 

itu lalu letakkan penunjuk mouse pada garis di kiri atau kanan. 

Selanjutnya klik dan tarik ke kiri atau kanan. 

Contoh berikut menunjukkan keadaan setelah setelah Kontrol pada 

Page Header maupun Detail diatur serta setelah jarak antar teman 

diperpendek dan judul Nama dan Kota (berupa control Label) 

ditambahkan pada Page Header. 
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Gambar 4. 42 Page header 

Hasil Print View adalah seperti berikut: 

 

Gambar 4. 43 Hasil print view adalah seperti berikut. 

18. Menambahkan garis dan kotak 

Supaya laporan terlihat manis, kita mungkin perlu menambahkan garis 

atau kotak. Garis dapat dibuat melaui kontrol Line ( ) dan kotak  dibuat 

melalui kontrol Rectangle( ). Contoh berikut menunjukkan cara 

menambahkan kotak pada Kota Header. 

1. Klik pada control Rectangle( ) pada tab Design. 

2. Letakkan penunjuk mouse di posisi berikut. 

 

Gambar 4. 44 Drag kursor pada form 

3. Klik dan tarik hingga seperti berikut. 

 

Gambar 4. 45 Hasil Drag kursor 

4. Saat penunjuk mouse berada pada kotak tersebut, klik tombol kanan 

mouse. 
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5. Pilih Position lalu pilih Send to Back supaya kotak diletakkan di 

belakang kontrol. 

 

Gambar 4. 46 Buat label diatas kotak 

6. Atur agar jarak Detail dan Kota mendekat seperti berikut 

 

Gambar 4. 47 Hasil label diatas kotak 

Selanjutnya kita atur bagian catatan kaki (Kota Footer). 

1. Tambahkan label berisi “Jumlah” pada Kota Footer dan atur hingga 

posisinya menjadi seperti berikut. 

 

Gambar 4. 48 Label footer 

2. Dengan cara seperti di depan, tambahkan kotak sehingga hasil 

akhirnya seperti berikut. 

 

Gambar 4. 49 Tambahkan kotak 

3. Atur agar jarak Detail dan kota mendekat seperti berikut. 

 

Gambar 4. 50 Hasil tambahan kotak 

4. Lakukan penyimpanan. 

Hasil Print Preview ditunjukkan pada gambbar berikut. 

 

Gambar 4. 51 Hasil form dengan beberapa kotak 
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19. Menambahkan foto 

Tabel juga bisa melibatkan foto. Nah untuk mempraktikkannya siapkan 

sejumlah file gambar bertipe .bmp untuk masing-masing teman. Ukuran 

gambar dengan lebar 150 piksel.selanjutnya ikutilah langkah berikut. 

1. Bukaklah desain tabel Teman 

2. Tambahkan filed bernama Foto dengan tiipe OLE Object. Hasilnya 

seperti berikut. 

 

Gambar 4. 52 Colom menambahkan foto 

3. Simpan dan tutuplah tabel Teman. 

Untuk mengisikan gambar ke fielFoto, lakukan langkah berikut. 

1. Bukalah tabel Teman 

2. Untuk memasukkan gambar ke record pertama, letakkan penunjuk 

mouse ke sel di bawah judul Foto pada record pertama. Klik tombol 

kanan mouse sehingga muncul pilihan seperti berikut. 

 

Gambar 4. 53 kotak konfirmasi setelah klik kanan mouse 

3. Klik pada  sehingga akan muncul kotak dialog 

seperti berikut. 

4. Klik pada tombol radio Create from File. Tampilan akan berubah 

menjadi berikut. 

 

Gambar 4. 54 Mencari lokasi gambar 
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5. Klik sehingga kotak Cek Link tercentang. 

6. Klik tombol  

7. Pilih folder tempat file gambar disimpan. 

8. Pilh foto dan klik tombol OK. Nama berkas ini akan tercantum pada 

jendela berikut 

 

Gambar 4. 55 Tampilan setelah menemukan gambar 

9. Klik tombol OK.Setelah langkah ini maka pada sel tabel akan muncul 

tulisan Bit Image seperti terllihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4. 56 Tabel yang berisi alamat gambar 

Dengan cara serupa, lakukan pengisian foto untuk record-record yang 

lain. 

Sekarang kta tambahkan field Foto pada desain laporan. 

1. Buat jarak antara Detail dan kota Footer kira-kira seperti berikut. 

 

Gambar 4. 57 Pengaturan footer bergambar 

2. Klik pada tab Design untuk menampilan panel Field List. 

3. Klik pada field Foto dan kemudian tarik ke Detail. Hasilnya seperti 

berikut. 

 

Gambar 4. 58 Tambahkan kotak 
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4. Tutuplah panel Field List. 

5. Hapus label foto: dan atur kotak untuk foto seperti berikut. 

 

Gambar 4. 59 Atur label foto 

6. Lakukan penyimpanan. 

Berikut adalah hasil Print Preview. 

 

Gambar 4. 60 Hasil penambahan foto dalam form 

20. Menambahkan jam 

Biasanya laporan dilengkapi dengan tangal dan jam saat dibuat. 

Penambahan tanggal dan jam dilakukan dengan cara seperti berikut. 

1. Klik pada Date & Time (  ) pada tab Design. 

2. Biarkan format penampilan tanggal dan jam sesuai bawan. Oleh 

karena itu, klik OK. 

Dengan sendirinya tanggal dan jam dilteakkan pada Report Header 

sebagaiman ditunjukkan pada gambar berikut. 

 
Gambar 4. 61 Report dengan pengaturan jam 

Bagian tanggal dan jam bisa dipindahkan ke Page Header dengan klik 

dan tarik. Gambar berikut menunjukkan keadaan setelah tanggal dan jam 

dipindahkan dibawah nomor halaman dan ukurannya di persempit. 

 
Gambar 4. 62 Form dengan tambahan jam  
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Agar nomor halaman, tanggal, dan jam diatur rata kanan terhadap tempat 

yang disediakan, lakukan langkah berikut. 

1. Klik pada bagian tanggal. 

2. Tekan tombol Shift data tahan. 

3. Klik pada bagian tanggal. 

4. Klik pada bagian jam. 

5. Lepaskan Shift. 

6. Klik  pada tab Home. 

Hasil Print Preview menjadi berikut. 

 

Gambar 4. 63 Hasil penambahan jam dan tanggal 

 
21. Membuat Karya dengan Microsoft Access (Latihan 1) 

a. Buatlah database bernama Db Mobil dan kemudia buatlah tabel bernama 

Merk dengan ketentuan sebagai berikut. 

Tabel. 5. Db_Mobil 

Field Tipe Data Field Size 

Id_Merk Text 3 

Nama Text 15 

Thn_produksi Numerik Long Integer 

Bahan_bakar Text 10 

Isi_slinder Numerik Integer 

Harga Numerik Long Integer 

Id_Merk bertindak sebagai kunci primer 

b. Isikan data berikut 

 
Gambar 4. 64 Isian data 

c. Simpan database yang anda buat tersebut sesuai dengan nama saudara 

Untuk langkah mengerjakan soal praktik sebagai berikut:  

a. Klik Start atau  pada Windows 7 untuk memulai  

b. Klik All Program  
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c. Klik Microsoft Office  

d. Klik Microsoft Office Access 2007 

e. Letakkan penunjuk mouse ke arah seperti yang terlihat pada gambar 1.11.  

 

Gambar 4. 65. New Blank Database 

f. Ketikkan nama database Db Mobil pada kotak teks di bawah judul File 

Name:  

g. Lalu klik  

Langkah di atas menghasilkan tampilan seperti terlihat pada gambar 1.13 

dibawah ini. 

 

Gambar 4. 66. Tampilan database Access 
h. Membuat Tabel 

Setelah suatu database diciptakan, Access secara otomatis akan 

membuatkan sebuah tabel baru. Saudara bias segera melengkapi tabel 

tersebut.  

i. Klik ganda pada judul ID. Ketikkan Id_Merk sehingga hasilnya seperti 

terlihat pada gambar 1.41. 

 
Gambar 4. 67. Membuat ID 

j. Klik ganda pada  untuk menambahkan field baru. Yaitu 

field Nama, Thn_produksi, Bahan_bakar, Isi_slinder dan Harga maka 

akan terlihat hasilnya seperti pada gambar 1.42. 

 
Gambar 4. 68. Menambahkan field  

k. Untuk menyimpan field-field yang telah saudara tentukan, klik tombol 

office( ) dan kemudian pilih Save. Akan muncul kotak dialog seperti 

gambar 1.43. dan ketikkan nama tabelnya yaitu Merk. 
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Gambar 4. 69. Membuat 

l. Klik tombol  

m. Klik  di sebelah kanan Merk untuk menutup pendesain tabel. 

Keberadaan tabel Merk dapat dilihat pada panel kiri. 

 

Gambar 4. 70. Membuat nama tabel 

n. Selanjutnya isi field Id_merk, Nama, Thn_produksi, Bahan_bakar, 

Isi_slinder dan Harga seperti terlihat pada gambar berikut 

 

Gambar 4. 71. Database dengan field yang telah terisi data 

o. Kemudian mengakhiri Access 2007: 

a) Klik Office Button dan pilih Close 

b) Klik tombol Close  pada pojok kanan atas 

 
22. Membuat Karya dengan Microsoft Access (Latihan 2) 

Ikuti langkah-langkah berikut dalam membuat karya dengan Microsoft 

Access yang lebih lengkap, selamat bekerja: 

a. Membuat Database & Tabel 

1) Buka aplikasi Microsoft Access 2007 

2) Untuk membuat file database baru arahkan pointer ikon Blank 

Database seperti pada gambar di bawah. 

3) Dan berikut tampilan jendela kerja dari Microsoft Access 2007. 
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Gambar 4. 72. Tampilan database yang baru saja dibuat 

 
4) Selanjutnya pada menu bar klik 2x pada menu Create  lalu pilih 

ikon Table Design 

 

Gambar 4. 73. Create Tabel1 

 
5) Pada jendela Tabel1  ketikkan field-field tabel Barang , tipe data, 

beserta keterangannya. Seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4. 74. tabel1 dengan field-field yang sudah di input 

6) jangan lupa tentukan Kode_Barang sebagai Primary Key .  

Seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4. 75. Primary key 

7) Lalu simpan table tersebut caranya klik ikon  diatas menu bar 

atau bisa juga menekan tombol Ctrl + S pada keyboard , lalu 

ketikkan nama table dengan nama “Tbl_Barang”. 

 
Gambar 4. 76. Menyimpan nama tabel 
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8) Table “Tbl_Barang” sudah selesai dibuat, selanjutnya untuk 

melihat hasilnya pada menu Design pilih menu View dengan 

pilihan Datasheet View. 

 
Gambar 4. 77. Icon design view 

9) Maka  akan muncul hasilnya seperti pada gambar di bawah. 

 
Gambar 4. 78. Tampilan table Tbl_Barang  

10) Selanjutnya Buat tabel “Tbl_karyawan”  dengan ketentuan 

sebagai berikut. Caranya sama seperti pada langkah sebelumnya 

 
Gambar 4. 79. Tabel_karyawan 

11) Selanjutnya Buat tabel “Tbl_H_Pjl”  dengan ketentuan sebagai 

berikut. Caranya sama seperti pada langkah sebelumnya. 

 
Gambar 4. 80. Tabel Tbl_H_Pjl 

12) Selanjutnya Buat tabel “Tbl_D_Pjl”  dengan ketentuan sebagai 

berikut. Caranya sama seperti pada langkah sebelumnya. 

 
Gambar 4. 81. Tabel Tbl_H_Pjl 

b. Mengisi Data Pada Tabel 

1) Setelah itu isi data pada tabel yang telah dibuat sebelumnya, klik 

table yang akan diisi pada  menu All Tables  seperti gambar di 

bawah. 
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Gambar 4. 82. All Tables 

2) Selanjutnya isi Tabel “Tbl_Barang” dengan ketentuan seperti 

gambar di bawah. 

 

Gambar 4. 83. Tabel yang telah di inputkan data 

3) Lalu pada Tabel “Tbl_Karyawan” dengan ketentuan seperti 

gambar di bawah. 

 

Gambar 4. 84. Tbl_Karyawan yang telah diinputkan data 

4) Lalu pada Tabel “Tbl_D_Pjl” dengan ketentuan seperti gambar di 

bawah. 

 

Gambar 4. 85. Tbl_D_Pjl yang telah diinputkan data 

5) Lalu pada Tabel “Tbl_H_Pjl” dengan ketentuan seperti gambar di 

bawah. 

 
Gambar 4. 86. Tbl_H_Pjl yang telah diinputkan data 
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c. Membuat Query 

1) Selanjutnya membuat query pada table ”Tbl_barang”. Pada menu 

Create lalu klik menu Query Design. 

 

Gambar 4. 87. Menu Query Design pada tab Create 

2) Maka akan muncul jendela query seperti gambar di bawah. 

 

Gambar 4. 88. Jendela query 

3) Pada  panel Show Tables pilih tabel-tabel yang akan dipakai 

dalam Query misalnya kita pakai tabel “Tbl_Barang” . Klik 

Tbl_Barang lalu klik Add. 

 

Gambar 4. 89. Panel show tabel  

4) Maka akan muncul tampilan seperti di bawah. Jika tidak ada lagi 

tabel yang ingin dipakai klik tombol Close  untuk menutup panel. 

 
Gambar 4. 90 Show tabel panel 

Keterangan : 

Field =  Nama field yang ingin ditampilkan.  

Table =  Nama Tabel dari Field tersebut. 
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Sort =  Mengurutkan data hasil query. 

Show =  Mengatur Field di tampilkan atau tidak. 

Criteria =  Syarat dari data yang ingin ditampilkan. 

5) Untuk menampilkan seluruh field dan seluruh Record pada 

Tbl_Barang pada Field, Klik tombol  lalu pilih Tbl_Barang* . 

 

Gambar 4. 91. Seluruh field pada tabel  

6) Untuk melihat hasil query yang dibuat, pada menu Design klik 

menu ikon  Run. 

 

Gambar 4. 92. Ikon Run 

7) Dan berikut hasil nya: 

 

Gambar 4. 93. Hasil query 

8) Untuk menyimpan query, klik ikon disket seperti gambar dibawah 

atau bisa dengan menekan tombol  Ctrl+S pada keyboard. 

9) Selanjutnya ketikkan nama Query dengan nama 

“Querytbl_barang”  lalu klik OK 
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Gambar 4. 94. Kotak dialog menyimpan query 

10) Selanjutnya untuk menampilkan field-field tertentu saja, Misalnya 

kita hanya ingin menampillkan Field Kode_Barang dan 

Nama_Barang, caranya adalah klik terlebih dahulu pada menu 

Design View 

 

Gambar 4. 95. Icon Design view 

11) Lalu pada Field klik tombol panah ke bawah  . pilih Field 

Kode_Barang. Lalu arahkan kursor kesebelahnya lalu klik tombol 

panah kebawah pilh Nama_Barang. Pastikan kotak kecil pada 

show tercentang (jika kotak pada show tercentang maka field akan 

ditampilkan, tetapi bila tidak maka field tidak tercentang maka field 

akan ditampilkan, tetapi bila tidak maka field tidak ditampilkan.) 

 

Gambar 4. 96. Querytbl_barang 

12) Untuk menjalankan hasil query terebut klik ikon Run pada menu 

Design 

 

Gambar 4. 97. Icon Run 

13) Dan berilkut hasilnya : 



 

 109 

 

 
Gambar 4. 98. Hasil Querytbl_barang 

14) Untuk menampilkan data table “Tbl_Barang”  yang Kode_barang 

nya = B001.  Caranya adalah pilih field-field yang akan ditampilkan 

pada field Kode_Barang, Criterianya  diketik B001.  

 

Gambar 4. 99. Query dengan menampilkan data 

15) Lalu jalankan hasilnya klik ikon Run pada menu Design. 

16) Maka akan muncul hasilnya seperti gambar di bawah. 

 

Gambar 4. 100. Hasil query 

17) Untuk melakukan operasi perhitungan pada query ,misalkan kita 

buat query untuk sub form penjualan. Caranya : Klik 2x pada 

Query Design yang ada pada menu Create. 

 

Gambar 4. 101. Icon Query Design 

18) Lalu pada panel Show Table pilih tabel “Tbl_D_Pjl”klik tombol 

Add maka akan muncul seperti gambar dibawah jangan lupa klik 

tombol Close setelahnya. 
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Gambar 4. 102. Show tabel Tbl_D_Pjl 

19) Lalu pada jendela query buatlah ketentuan query seperti gambar di 

bawah. 

 

Gambar 4. 103. Query dengan beberapa ketentuan 

20) Lalu perhatilan pada kolom terakhir pada field ketikkan “Total 

_Harga = [Harga] * [Jumlah]” 

 

Gambar 4. 104. Skrip yang telah dimasukkan ke query 

21) Selanjutnya jalankan querynya seperti gambar dibawah. 

 

Gambar. Hasil query yang telah dijalankan 

22) Simpan query dengan nama  “Querytb_d_Pjl” klik tombol OK  

maka query berhasil disimpan. 

 

Gambar 4. 105. Menyimpan query 

 



 

 111 

 

d. Membuat Form Barang Untuk Maintenance Barang 

1) Klik ikon Form Design yang ada pada menu bar Create 

 

Gambar 4. 106. Letak icon form design 

2) Selanjutnya akan muncul  jendela kerja form . 

 

Gambar 4. 107. Jendela kerja form 

3) Selanjutnya  mengambil sumber data form yang akan digunakan 

misalkan yang akan dibuat adalah form barang maka dari itu field-

field yang dibutuhkan adalah yang ada pada tabel “Tbl_Barang”. 

Caranya adalah klik ikon Add Existing Fields yang ada pada 

menu Tools di menu bar Design. 

 

Gambar 4. 108. Icon add existing fields 

4) Selanjutnya  akan muncul tampilan Field List sepeti pada gambar 

di bawah. Klik pada field tabel yang akan digunakan lalu drag ke 

jendela kerja form. 

 

Gambar 4. 109. Field list layout 

5) Desain sedemikian rupa hingga tampak seperti pada gambar di 

bawah. 
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Gambar 4. 110. Desain form 

6) Lalu simpan form dengan nama Form1 

 

Gambar 4. 111. Menyimpan nama form 

7) Selanjutnya buatkan tombol untuk menambah data. Caranya pada 

menu controls yang ada pada menu bar Design klik ikon Button 

 

Gambar 4. 112. Icon controls button 

8) Setelah itu arahkan pada jendela form. 

 

Gambar 4. 113. Hasil desain form 

9) Maka akan muncul panel Command Button Wizard. lalu pada 

menu Categories pilih Record Operations setelah itu pada menu 

Actions pilih menu Add New Record . selanjutnya Klik Next >. 
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Gambar 4. 114. Command button wizard 

10) Setelah itu pilih opsi pada menu Text lalu isiskan teks input 

dengan nama Tambah. Jika sudah kelik Next>. 

 

Gambar 4. 115. Pilihan opsi command button wizard 

11) Lalu pada panel ini ketikkan nama untuk Command Button Wizard 

dengan nama cmd_tambah.  Jika sudah klik Next. 

 

Gambar 4. 116. Pilihan next opsi command button wizard 

12) Berikut hasilnya seperti pada gambar dibawah. Selanjutnya 

tambahkan  tombol untuk menghapus data cara seperti pada 

langkah sebelumnya. 

 

Gambar 4. 117. Hasil command button wizard Tambah 

13) Pada panel Command Button Wizard.lalu pada menu 

Categories pilih Record Operations setelah itu pada menu 

Actions pilih menu Delete Record . selanjutnya Klik Next >. 
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Gambar 4. 118. Command button wizard 

14) Setelah itu pilih opsi pada menu Text lalu isikan teks input dengan 

nama Hapus. Jika sudah kelik Next>. 

 

Gambar 4. 119. Next command button wizard 

15) lalu pada panel ini ketikkan nama untuk Command Button Wizard 

dengan nama cmd_hapus.  Jika sudah klik Next. 

 

Gambar 4. 120. Memberikan nama command button wizard 

16) Berikut hasilnya seperti pada gambar dibawah. Selanjutnya 

tambahkan  tombol untuk menyimpan data dengan cara seperti 

pada langkah sebelumnya. 
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Gambar 4. 121. Hasil command button wizard hapus 

17) Pada panel Command Button Wizard, lalu pada menu 

Categories pilih Record Operations. Setelah itu pada menu 

Actions pilih menu Delete Record dan selanjutnya Klik Next >. 

 

Gambar 4. 122. Tambahan command button wizard simpan 

18) Setelah itu pilih opsi pada menu Text lalu isiskan teks input 

dengan nama Simpan. Jika sudah kelik Next>. 

 

Gambar 4. 123. Next command button wizard simpan 

19) Lalu pada panel ini ketikkan nama untuk Command Button Wizard 

dengan nama cmd_simpan.  Jika sudah klik Next. 

20) Berikut hasilnya seperti pada gambar dibawah. Selanjutnya 

tambahkan  tombol untuk keluar dari form caranya seperti pada 

langkah sebelumnya 
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Gambar 4. 124. Hasil command button wizard simpan 

21) Lalu pada panel Command Button Wizard ini. Pada  menu 

Categories pilih Form Operations setelah itu pada menu Actions 

pilih menu Close Form . selanjutnya Klik Next >. 

 

Gambar 4. 125. Add command button wizard keluar 

22)  Setelah itu pilih opsi pada menu Text lalu isiskan teks input 

dengan nama Keluar. Jika sudah kelik Next>. 

 

Gambar 4. 126. Next command button wizard keluar 

23) Lalu pada panel ini ketikkan nama untuk Command Button Wizard 

dengan nama cmd_keluar.  Jika sudah klik Next. 

 

Gambar 4. 127. Memberikan nama command button wizard keluar 
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24) Dan berikut hasilnya : 

 

Gambar 4. 128. Hasil command button wizard keluar 

25) Tambahkan combo box untuk mencari data barang. Pada barang 

(Tbl_barang). Caranya arahkan pointer ke menu Control, pada 

menu Control klik Combo Box lalu geser ke bawah. 

 

Gambar 4. 129. Icon Combo box 

26) Drag ke jendela form. 

 

Gambar 4. 130. Drag combo box 

27) Lalu akan muncul panel Combo Box Wizard pilih “Find a record 

on my form based on the value I Selected in my Combo Box”. 

 

Gambar 4. 131. Pilihan combo box wizard 
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Catatan : 

 Apa bila opsi “Find a record on my form based on the 

value I Selected in my Combo Box”.  Tidak muncul solusinya 

adalah tutup kembali panel tersebut lalu hapus kembali combo 

box yang dibuat setelah itu klik kanan pada jendela form lalu pilih 

Properties. 

 

Gambar 4. 132. Pengaturan properties form 

Maka akan muncul tampilan seperti dibawah, langkah 

selanjutnya adalah pilih data tabel yang akan dikaitkan pada 

combo box tadi pada Recor Resource  yang ada pada menu Data  

jendela Property Sheet.  

 

Gambar 4. 133. Pilihan menu property sheet 

Jika sudah buat kembali tool combo box  sama seperti di 

langkah sebelumnya. 

28) Selanjutnya pada langkah ini ambil nilai field yang ingin 

digunanakan, caranya arahkan pointer ke field yang ada pada 

menu Available Fields misallkan di sini dipilih Kode_Barang lalu 

klik tombol . 

29) Maka akan pindah ke Selected Folder seperti pada gambar di 

bawah. Selanjutnya klik tombol Next. 



 

 119 

 

 

Gambar 4. 134. Setelah memilih filed Kode_barang 

30) Maka akan muncul seluruh data field yang tadi dipilih. Selanjutnya 

klik Next. 

 

Gambar 4. 135. Data field yang telah dipilih 

31) Lalu ketikkan nama label dari Combo Box. Jika sudah klik Finish. 

 

Gambar 4. 136. Combo box finish  

32) Dan berikut hasilnya: 

 

Gambar 4. 137. Hasil combo box dalam form 

33) Selanjutnya tambahkan label untuk membuat Judul Form. Pada 

menu Control klik tool Label  
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Gambar 4. 138. Icon label 

34) Lalu arahkan pointer ke jendela fom setelah itu tuliskan nama label 

misalkan di sini “MAINTENANCE DATA BARANG”.  

 

Gambar 4. 139. Arahkan pointer ke arah kosong form 

35) Dan berikut hasilnya. 

 

Gambar 4. 140. Hasil penambahan label dalam form 

36) Untuk menjalankan form yang dibuat tadi arahkan pointer pada 

menu Form View. 

 

Gambar 4. 141. Icon form view 

37) Dan berikut hasilya: 

 

Gambar 4. 142. Hasil program database 
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D. Aktivitas Pembelajaran 

1. Pemelajaran dilaksanakan menggunakan sistem self based learning atau 

sistem pembelajaran mandiri. Seluruh peserta diklat/workshop belajar 

secara aktif mengumpulkan berbagai sumber selain modul ini, misalnya 

melalui majalah atau melalui internet.  

2. Dalam mempelajari modul ini, dituntut tersedianya bahan ajar yang 

lengkap yang meliputi: 

a. Unit komputer yang siap digunakan;  

b. Sistem operasi dan sistem aplikasi Microsoft Access yang legal dan 

siap digunakan;  

c. Buku Bahan Ajar database Microsoft Access;  

d. Standar operational dalam menghidupkan dan mematikan komputer.  

E. Latihan/ Kasus/ Tugas 

Untuk mengukur pemahaman saudara maka perlu dilakukan beberapa latihan 

dengan metode soal pilihan ganda dan soal latihan essay, untuk itu sebagai 

langkah pertama saudara diharapkan dapat mengerjakan soal-soal pilihan 

ganda berikut. 

Latihan Soal Pilihan Ganda 

1. Alter table nama_tabel alter_options adalah perintah SQL untuk.. 

a. Membuat database 

b. Mengubah struktur table 

c. Membuat tabel 

d. Menambah tabel  

2. Tabel akan digabungkan dua arah, sehingga tidak ada data yang 

NULL di satu sisi adalah fungsi dari.. 

a. inner join 

b. outer join 

c. left join 

d. right join 

3. Untuk melakukan query dalam query digunakan perintah.. 

a. Select 

b. Where 

c. Subselect 
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d. Having 

4. File database adalah, kecuali… 

a. Table    d. Format 

b. Report    e. Form 

c. Query 

5. Fungsi form header adalah… 

a. Untuk memberikan keterangan d. Untuk memberikan label 

b. Untuk mengatur tampilan label e. Untuk menempatkan label form 

c. Untuk menentukan ukuran label 

 
 Latihan Soal Essay 

1. Apa fungsi dari pernyataan SELECT dalam SQL database? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Tuliskan contoh penggunaan operator AND dalam sebuah skrip database! 

Jawaban: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. Tuliskan skrip dari hasil penggunaan operator NOT kondisi seperti yang 

terlihat pada gambar berikut; 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. Tuliskan salah satu contoh penggunaan skrip operator between! 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. Tuliskan skrip dari hasil query seperti terlihat  pada gambar dibawah ini! 

 

……………………………………………………………………………………… 
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F. Rangkuman 

1. SQL singkatan dari Structured Query Language 

2. SQL memungkinkan Anda mengakses dan memanipulasi database 

3. SQL adalah ANSI (American National Standards Institute) standar 

Apa yang bisa SQL Lakukan? 

a. SQL dapat mengeksekusi query terhadap database 

b. SQL dapat mengambil data dari database 

c. SQL dapat menyisipkan catatan dalam database 

d. SQL dapat memperbarui catatan dalam database 

e. SQL dapat menghapus data dari database 

f. SQL dapat menciptakan database baru 

g. SQL dapat membuat tabel baru dalam sebuah database 

h. SQL dapat membuat prosedur yang tersimpan dalam database 

i. SQL dapat menciptakan pandangan dalam database 

j. SQL dapat mengatur hak akses pada tabel, prosedur, dan pandangan 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Jawablah semua latihan pada Kegiatan Pembelajaran satu ini. 

Kemudian cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya. 

Apabila benar semua, maka pemahaman Anda 100 %. Apabila salah satu 

sampai tiga, maka pemahaman Anda 80 %. Apabila salah empat sampai 6, 

maka pemahaman Anda 60 %. Apabila salah tujuh sampai dengan sembilan, 

maka pemahaman 40 %. Apabila salah sepuluh atau lebih, maka pemahaman 

20 %, dan apabila salah semua, maka pemahaman 0 %. Apabila Anda 

mendapatkan hasil 80 % ke atas, maka Anda dinyatakan lulus dan silahkan 

melanjutkan ke Kegiatan pembelajaran dua, apabila mendapatkan 0 %, 25 %, 

40 % atau 60 %, maka Anda diminta membaca dan memahami isi modul 

kembali dan menjawab latihan lagi. 

 

H. Kunci Jawaban 

Kunci Jawaban Soal pilihan ganda 

KUNCI JAWABAN 

1. A 

2. C 
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3. C 

4. C 

5. B 

 Kunci jawaban soal essay 

1. Apa fungsi dari pernyataan SELECT dalam SQL database? 

Jawaban:  

Fungsi dari pernyataan SELECT dalam SQL database adalah untuk 

mengambil data dari satu atau beberapa tabel. 

2. Tuliskan contoh penggunaan operator AND dalam sebuah skrip database! 

Jawaban: 

Berikut salah satu penggunaan skrip dengan menggunakan operator AND 

dalam tabase; 

SELECT Nama, Kota FROM Teman WHERE Pria = True AND Kota 

<>”Mks”; 

 
3. Tuliskan skrip dari hasil penggunaan operator NOT kondisi seperti yang 

terlihat pada gambar berikut; 

 

Jawaban: 

Skrip dari hasil penggunaan operator NOT kondisi diatas adalah 

 
SELECT Nama, Kota FROM Teman  

WHERE NOT Kota = “Gowa” OR Kota = “Pangkep”; 

 
4. Tuliskan salah satu contoh penggunaan skrip operator between! 

Jawaban: 

 
SELECT Nama, Tgl_lahir FROM Teman  

WHERE Tgl_lahir BETWEEN #1/1/1992# AND 

#12/31/1993#; 

 
5. Tuliskan skrip dari hsil query seperti terlihat  pada gambar dibawah ini! 
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Jawaban; 

SELECT Nama FROM Teman 

WHERE Nama LIKE “*na*”; 
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EVALUASI 

 

 
1. Kegiatan Pembelajaran I 

Untuk mengetahui kompetensi akhir yang anda miliki, maka isilah cek 

lis (√) seperti pada tabel pernyataan di bawah ini sesuai kemampuan yang 

anda miliki. 

Tabel. 6. Evaluasi akhir kegiatan pembelajaran I 

Sub 
Kompetensi 

Pernyataan  
(indikator) 

Saya dapat 
melakukan 

pekerjaan ini 
dengan Komputen 

Bila 
jawaban 

“Ya” 
kerjakan 

Ya Tidak 

Merancang 
dan 
Mengelola 
Pangkalan 
Data (Data 
Base) 
Dengan 
Komputer 
Personal 
atau 
Komputer 
Server  

1. Peserta diklat diharapkan 

mampu mengidentifikasi 

prinsip-prinsip dasar 

database.  

2. Peserta diklat diharapkan 

mampu mengidentifikasi 

pemeliharaan data base.  

 

   

Apabila anda menjawab TIDAK pada salah satu pernyataan di atas, maka 

pelajarilah modul Kegiatan Pembelajaran I 

2. Kegiatan Pembelajaran II 

Untuk mengetahui kompetensi akhir yang anda miliki, maka isilah cek 

lis (√) seperti pada tabel pernyataan di bawah ini sesuai kemampuan yang 

anda miliki. 

Tabel. 7. Evaluasi akhir kegiatan pembelajaran II 

Sub 
Kompetensi 

Pernyataan  
(indikator) 

Saya dapat 
melakukan 

pekerjaan ini 
dengan Komputen 

Bila 
jawaban 

“Ya” 
kerjakan 

Ya Tidak 

Merancang 
dan 
Mengelola 
Pangkalan 
Data (Data 

1. Peserta diklat mampu 

mengidentifikasi table yang 

meliputi perancangan, 
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Base) 
Dengan 
Komputer 
Personal 
atau 
Komputer 
Server  

properties, view dan wizard 

 

Apabila anda menjawab TIDAK pada salah satu pernyataan di atas, maka 

pelajarilah modul Kegiatan Pembelajaran II 

3. Kegiatan Pembelajaran III 

Untuk mengetahui kompetensi akhir yang anda miliki, maka isilah cek 

lis (√) seperti pada tabel pernyataan di bawah ini sesuai kemampuan yang 

anda miliki. 

Tabel. 8. Evaluasi akhir kegiatan pembelajaran III 

Sub 
Kompetensi 

Pernyataan  
(indikator) 

Saya dapat 
melakukan 

pekerjaan ini 
dengan Komputen 

Bila 
jawaban 

“Ya” 
kerjakan 

Ya Tidak 

Merancang 
dan 
Mengelola 
Pangkalan 
Data (Data 
Base) 
Dengan 
Komputer 
Personal 
atau 
Komputer 
Server  

1. Peserta diklat mampu 

mengidentifikasi query yang 

meliputi perancangan, 

operator, parameter dan 

fungsi yang terdapat dalam 

query 

2. Peserta diklat mampu 

mengidentifikasi form yang 

meliputi perancangan, 

properties dan wizard 

  

   

Apabila anda menjawab TIDAK pada salah satu pernyataan di atas, maka 

pelajarilah modul Kegiatan Pembelajaran III 

4. Kegiatan Pembelajaran VI 

Untuk mengetahui kompetensi akhir yang anda miliki, maka isilah cek 

lis (√) seperti pada tabel pernyataan di bawah ini sesuai kemampuan yang 

anda miliki. 

 

Tabel. 9. Evaluasi akhir kegiatan pembelajaran IV 



 

 129 

 

Sub 
Kompetensi 

Pernyataan  
(indikator) 

Saya dapat 
melakukan 

pekerjaan ini 
dengan Komputen 

Bila 
jawaban 

“Ya” 
kerjakan 

Ya Tidak 

Merancang 
dan 
Mengelola 
Pangkalan 
Data (Data 
Base) 
Dengan 
Komputer 
Personal 
atau 
Komputer 
Server 

1. Peserta diklat mampu 

mengidentifikasi operator 

Query dalam database 

Microsoft Access  

2. Peserta diklat mampu 

mengidentifikasi Report yang 

meliputi perancangan dan 

modifikasi. 

3. Peserta diklat mampu 

membuat database dengan 

Ms Access  

   

Apabila anda menjawab TIDAK pada salah satu pernyataan di atas, maka 

pelajarilah modul Kegiatan Pembelajaran IV 
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BAB III PENUTUP 

 

Basis data atau juga disebut database artinya berbasiskan pada data, 

tetapi secara konseptual, database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-

data yang saling berhubungan (relation), disusun menurut aturan tertentu secara 

logis, sehingga menghasilkan informasi. Untuk mengelola dan memanggil query 

basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang diinginkan 

dibutuhkan perangkat lunak yang disebut Sistem Manajemen Basis Data atau 

juga disebut Database Management System (DBMS).  

Kelebihan-kelebihan dari DBMS antara lain terdapat dari faktor 

performance nya yang lebih efisien dalam penggunaan penyimpanan data atau 

memory, integritas data yang lebih terjamin, independensi, sentralisasi, dan 

sekuritas yang lebih fleksibel. Komponen-komponen yang terdapat dalam DBMS 

terdiri dari interface, database control system, hardware, operating system, 

database, dan user.Penggabungan Database Management System (DBMS) 

dengan Basis Data akan membentuk satu kesatuan yang disebut Sistem Basis 

Data. Komponen dasar dalam pembuatan basis data dengan adanya data, 

hardware, software, dan user. Istilah-istilah dalam basis data juga seyogyanya 

kita tahu, yaitu: enterprise, entitas, atribut, nilai data, kunci elemen data, record 

data. 

Dalam pembuatan basis data terdapat beberapa tahapan antara lain 

pengumpulan dan analisis, perancangan database secara konseptual, dan 

terakhir proses design database. Bahasa query formal dan komersial adalah 

bahasa pada model data relasional, yang mana model data relasional merupakan 

salah satu dari model data berbasis record. Agar terciptanya basis data, maka 

butuh proses pembuatan. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam 

perancangan basis data sebagai berikut: mendefinisikan kebutuhan data, 

rancangan konseptual, rancangan implementasi, rancangan fisik, langkah 

perbaikan. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual 

digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record. 
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GLOSARIUM 
 
 

Database : Menyatakan suatu wadah untuk mengelolah data. Sebuah 
database melibatkan beberapa table 

DBMS : Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol 
pengaksesan database 

DML : Perintah-perintah yang digunakan untuk memanipulasi dan 
mengambil data pada suatu database 

Data : Bahan mentah yang disimpan dalam database 

Informasi : Hasil pemrosesan terhadap data dalam database sehingga 
menghasilkan suatu bentuk yang digunakan bagi pemakai. 

Field : Merupakan kolom dari sebuah table 

Record : Field merupakan sebuah kumpulan nilai yang saling terkait 

Key : Field yang dapat dijadikan kunci dalam operasi table 

SQL : Structured Query Language suatu bahasa yang digunakan untuk 
mengakses database 

Table : Kumpulan data yang diorganisasikan ke dalam baris dan kolom 

Formulir : Tampilan atau antarmuka yang memudahkan dalam memasukkan 
data atau menyajikan informasi 

Query : Suatu bentuk memperoleh informasi dari database 

Laporan : Dokumen yang digunakan untuk menyajikan informasi dari 
database 

Makro :  Kumpulan kode yang digunakan untuk mengotomasikan suatu 
tindakan tertentu dengan sekali langkah 

Publish : Fasilitas ini digunakan setelah database yang anda buat telah 
selesai atau final 

Title Bar : Menempilkan nama dari jendela program tersebut. 

Close Tool : Untuk menutup jendela atau keluar dari program Access 2007 

Histori  : Daftar database yang baru-baru ini dibuka 

Manage : Fasilitas untuk mengatur database yang telah kita buat. 
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