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SQlite



5Pengenalan SQLite

SQLite merupakan sebuah sistem manajemen basisdata relasional
SQLite itu jenis database yang ringan dan tersedia dalam OS Android
Dapat digunakan untuk proses caching serta menyediakan data yang diambil dari cloud.



6Database Relasional

source : https://ngodingdata.com/tutorial-mysql-untuk-pemula/



7SQLiteOpenHelper

• Class yang digunakan untuk mengatur versi database dan pembuatan database.
• Membuka database dengan 2 cara:

- getWritableDatabase()  = memanggil database agar bisa masuk ke database
- getReadableDatabase() = memanggil database agar bisa membaca datanya

• Ada dua tipe data yang dikaitkan secara khusus dengan penggunaan database SQLite, 
yaitu Cursor dan ContentValues.



8Cursor

SQLiteDatabase selalu menyajikan hasil berupa Cursor dalam format tabel yang menyerupai
database SQL
Data dapat dianggap sebagai larik baris dan cursor adalah pointer ke dalam satu baris data 
terstruktur



9ContentValues

Instance ContentValues menyimpan data sebagai pasangan key-value
Satu instance ContentValues menyatakan satu baris tabel



10Implementasikan Database SQLite

1. Buat model data.
2. Jadikan SQLiteOpenHelper sebagai subkelas

a. Gunakan konstanta untuk nama tabel dan query pembuatan database.
b. Implementasikan onCreate() 
c. Implementasikan onUpgrade().

3.  Implementasikan metode insert(), delete(), update(), query() dalam SQLiteOpenHelper.
4.  Dalam MainActivity anda, buat instance SQLiteOpenHelper.
5.  Panggil metode SQLiteOpenHelper insert(), delete(), update() untuk melakukan operasi 
dari input user di form XML.



11#1 Pembuatan Model Data

Praktik yang baik adalah dengan membuat getter dan setter



12#2 Jadikan SQLiteOpenHelper
sebagai subkelas

Harus meng-extends SQLiteOpenHelper



13#2a. Definisikan konstanta
untuk nama tabel

Biasakan untuk mendeklarasikan nama tabel, kolom, dan baris sebagai konstanta
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Diperlukan query yang membuat tabel untuk membuat database. Ini biasanya juga 
didefinisikan sebagai konstanta string

#2a. Definisikan konstanta
untuk nama table ( lanjutan )
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#2b. Implementasikan onCreate()

Untuk membuat Database



16#2c. Implementasikan onUpgrade()

Jika database hanya berfungsi sebagai cache untuk data yang juga disimpan online



17#3 Operasi Database 
(SQLiteOpenHelper)

Contoh operasi: insert(), delete(), update()
1. insert()
•Metode insert() open helper memanggil SQLiteDatabase.insert()
•Menyisipkan baris ke dalam database

2. delete()
Menghapus record
Argumen pertama adalah nama tabel.
Argumen kedua adalah sebuah klausa WHERE.
Argumen ketiga adalah argumen untuk klausa WHERE.
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3. update()
Memperbaharui record
Argumen pertama adalah nama tabel.
Argumen kedua harus berupa ContentValues bersama nilai-nilai baru untuk baris tersebut
Argumen ketiga adalah klausa WHERE.
Argumen keempat adalah argumen untuk klausa WHERE.

3. query()
Membuat kueri SQL dan mengirimkannya sebagai rawQuery ke database

#3 Operasi Database 
(SQLiteOpenHelper) Lanjutan



19#4 Buat Instance Open Helper

Untuk menangani database, dalam MainActivity, di onCreate, panggil :



20#5 Memanggil metode
SQLiteOpenHelper

Memanggil fungsi insert() update() delete() query() SQLiteOpenHelper

Contoh membuat fungsi di kelas Main untuk 
- menambah : addData()
- mengubah : updateData()
- menghapus : deleteData()
- melihat : viewData()



21Fungsi addData()

Misalkan nama fungsi insert data di kelas SQLiteOpenHelper adalah insertData()

public void addData()
{

// cara memanggil fungsi insert() SQLiteOpenHelper
myDb.insertData(editText1.getText().toString(),

editText2.getText().toString(),
editText3.getText().toString() );

}
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Thank You
Any Question ? ? 
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