
ABSTRAK

Fada umumnyao database disimpan mdalui cad file &u br*u s€bagai
media penlmpanan (data storage). Cara terse,but memiliki banyak keturangarl
yaitu dapat dipergunakan olch orang yang tidak bcrkcpcntingan dan mrdah usang
dan nrsak. Selain itrr proees pencarian stsu pstitungru &a nsnhhfrLan w*tu
yang relatif lama Oleh sebdb it4 databsse dikafibangh dahnc beoffk
terkompubrisasi. dimana komputer menjadi media penyimpanan sekaligrs tempet
pengolahan data. Melalui komputer, pengotalnn data menjadi relatif lebih cept
sesuai fugan kanampan komprta yang dipergurntan.

Untuk memanfaatlf,n d6t bas€ delrgall baik, diperlulsn apli*asi ng
dipergunakan sebagi sarana komunikasi. Tujuannya adalah unnrk mmpermudah
penggunaar ddabtse dan mernben-lon bdasao pada s8dtu p(oscs. Aplikasi
databose terseh* dapat dihnt dengrn Visul C++ .NET, dfuEne Affi.NET
(Activcx Data Objcct.NET) dipcrguulan rmtrk mcngolalr data Tcfooh'gi .NET
dikembangkan b€rdasa*an pemggun4 bukan software atau hadware, sehingga
aplikari dapot dipagunakrn pada batapi platfornr (Witrdnx, uNDq {hrt
bertagai device (deslcop comper, Smortphooc, Pocta PC).

Aplikasi yang dibrut dcogan Visual C++ .NET rnemberitan belerapa
kelebihan. Salah satunya adalah mcmpunyai tingkat kcamanan stan&rd yang
dapat digshngtan dengan pergamaoan yang lafur Sclab ihl fui
sctnua baha*r .NEl banya Visul C++ yarg dapd fifmeeryoatrn treagcd
code, umanaged code arau keduanya" Unmanaged code te$agi ates native
CIC+r dan Windows 32lU c&. Tetapi disamping itu, Visual C+ .NET ju$
memiliki kendalL yaitu bedfi p€mrcgraman yurg lebih kmpte*r deiFda
bohasa Basic ateu C#. Oleh karena itr1 dihat aplitssi hdr! beld.r dqrgn
memanfaatkan komputer yang dikenal dengan nama Compder Aided leaming
(cAL).

Aplitasi CAL yang dihnt mengfamaton D8icri ffing pengptatm
database dengaa ADO.NET pada Visual C++ .NET. Walaupla dcmikiaa aptilasi
CAI juga memitiki materi penunjang tainnya- Saiap maren' terbagi das bebenpa
toprk yang disebut s€baggi srib,rnateri. Pa& saat belajar, tedebih dabulu
disampikan teori bntang konsep dasar. Selanjuft]ra, dib€ritatr s€hnh cotrfuh
soal b€serta pe4yelasan dan csra penyelesoiannya Pado athirnys, diberitan
beberapa soal latihan secara bertahap dengan panduan danjawaban.

Proses vBlidasi dilahdm dengan cara melah*nr uii cob6 eplil$si CAL
yang dibuat secara langsng kepa& b€berapa Respmden ftrdiri es
malusiswa Fskultas Teknik Informatikt Universitas Surabeys, dimanr beberape
diantara responden adalah asisfen dosen. Berdasarlmn proses validasi yang telah
dilakuka4 dag disimgrlhn hhwa aplikasi CAL yang dibud d.fd ncmbemr
pengolahan databese pada Visnrl C++ .NET.
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