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I. TUJUAN  

 Siswa  mengenal Query DDL dan DML diantaranya adalah update & 

delete 

 Siswa  mampu memahami penggunaan query update & delete dalam 

database MySQL 

 Siswa mampu mengimplementasikan query update & delete pada 

database MySQL dan mengintegrasikan dengan form PHP 

 

II. APLIKASI YANG DIBUTUHKAN  

Web browser (Chrome, mozilla, safari, opera, IE, dll)  

 

Web Server (XAMPP) 

 

III. DASAR TEORI    

Query Update 

Berikut ini adalah beberapa contoh pengaplikasian dari perintah 

UPDATE pada MySql. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut : 

 

Pemakaian WHERE bersifat opsional/pilihan. Jika di sertakan, 

artinya : 

 jika disertakan, maka yang diubah hanya baris tertentu saja 

 jika tidak disertakan, maka semua baris akan berubah 

SET digunakan untuk menentukan kolom-kolom yang akan di 

rubah. 

Contoh merubah sebuah kolom untuk baris tertentu adalah sebagai 

berikut : 



 

Contoh di atas jika di terjemahkan maka artinya adalah :  

merubah isi table ‘mahasiswa’ pada kolom/field nama menjadi gunawan 

wijaya dimana orang tersebut mempunyai nim 123456.  

Berikut ini adalah contoh merubah beberapa kolom sekaligus : 

 

Jika diartikan, contoh di atas akan berarti merubah data yang berada pada 

field/kolom nama menjadi gunawan wijaya dan field /kolom  rumah 

menjadi klaten yang berada pada table mahasiswa dimana data tersebut 

mempunyainim=’12345′ 

Selanjutnya adalah merubah beberapa baris sekaligus. Berikut adalah 

contohnya : 

 

Arti dari perintah query di atas adalah merubah data yang berada 

pada table mahasiswa, field/ kolom kota akan dirubah menjadi klaten, 

dimana field/kolom yang akan dirubah tersebut mempunyai 

 nip=’12345′ atau nip=’67890′. 



Query Delete 

Untuk query DELETE ini kasusnya sama dengan UPDATE, 

namun yang membedakan adalah fungsinya. DELETE pada query 

MySQL berfungsi untuk menghapus data (satu baris atau lebih) jika 

where yang diberikan adalah spesifik, dan tentu akan menghapus semua 

data di tabel jika tidak ditambahkan where. Syntax DELETE ini adalah 

seperti berikut 

DELETE from namaTabel [kondisi where] 

Yuk kita lihat dari contoh berikut! 

 

Query pertama akan menghapus data yang NIS-nya 13141159 saja 

(1 baris), adapun untuk query kedua adalah menghapus semua data yang 

kelasnya adalah XI-BAHASA (beberapa baris data siswa). Sedangkan 

query ketiga akan menghapus semua data siswa (tabel jadi kosong). 

 

IV. TUGAS PRAKTIKUM   

1) Buatlah script dan ubahlah serta hapus data pada aplikasi guest book yang 

sebelumnya sudah pernah di buat! 

 



 

V. KESIMPULAN 
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