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Kata Pengantar

Setelah sempat hampir setengah tahun tertunda, Alhamdulillah buku ini bisa 
hadir ke sidang pembaca, terimakasih yang mendalam saya haturkan kepada 
para pembaca setia buku-buku saya dan juga kepada kawan-kawan  yang 
telah berkomentar dan aktif berdiskusi di website http://bukulokomedia.com, 
kalian telah menyuntikkan energi yang sangat saya butuhkan untuk bisa terus 
menelurkan buku-buku komputer berkualitas. Do’akan saya, semoga tahun ini 
bisa menyelesaikan 2-3 buku lagi.

Sebagian besar buku ini masih bercerita tentang jQuery, sesuai dengan judul, 
fokusnya tertuju pada teknologi web 2.0 paling populer, yaitu AJAX. Dari 
literatur yang saya baca, kebanyakan masih agak sulit mempelajari AJAX secara 
murni. Oleh karena itu, melalui buku ini saya ingin berbagi bagaimana mudahnya 
mempelajari AJAX dengan bantuan library jQuery, selain lebih singkat, kita juga 
akan dimanjakan dengan animasi dan tampilan cantik khas jQuery.

Pembahasan buku dimulai dari Pengenalan AJAX, Dasar-Dasar AJAX dengan 
jQuery, sampai kepada kasus-kasus aplikatifnya, seperti AJAX Shoutbox, Form 
Contact, ComboBox Dinamis yang Saling Berhubungan, Cek Username Secara 
Live, dan sebagainya.

Selain itu, ada juga bab khusus yang membahas kumpulan trik jQuery pilihan, 
dan ditambah bonus pembuatan proyek forum diskusi yang dijabarkan langkah 
demi langkah.

Dan di akhir buku, ada penjelasan tentang lomba bikin templates berhadiah total 
Rp. 7 Juta sebagai wujud penghargaan saya kepada para pengguna proyek-proyek 
yang telah saya bahas di buku-buku sebelumnya.

Terus terang, saya merasa masih banyak sekali kekurangannya didalam buku ini, 
saya sangat terbuka untuk saran dan kritik yang membangun, silahkan dialamatkan 
ke email saya di algosigma@gmail.com.  

Yogyakarta, Februari 2011

Lukmanul Hakim
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Bab 1

Kenalan Dulu Sama AJAX

1.1 Asal Muasal Munculnya AJAX
Tahukah Anda, apa perbedaan paling mencolok antara aplikasi website dengan 
aplikasi desktop di komputer? Yup betul gan, aplikasi desktop lebih interaktif 
dan responsif dibandingkan aplikasi website .. lho agan-agan kan belum jawab, 
darimana penulisnya tau kalau jawabannya betul .. emang penulis yang aneh.

Jika Anda pernah melihat/menjalankan aplikasi desktop, dimana jika Anda 
mengklik suatu tombol, maka reaksi perubahannya akan langsung terlihat 
pada aplikasi tersebut, hal itulah yang menjadikan aplikasi desktop sangat 
interaktif.

Lain ceritanya dengan aplikasi website, dimana jika Anda mengklik suatu tombol, 
maka browser akan melakukan refresh/reload pada browser, biasanya layar 
browser akan menjadi halaman kosong blong berwarna putih sesaat, karena 
pada saat itu browser sedang melakukan request/permintaan data ke server. Hal 
itulah yang membuat aplikasi website menjadi kurang interaktif dan responsif 
dibandingkan aplikasi desktop .. sekarang sudah paham kan gan?

Namun, pada suatu hari yang cerah, ada seorang pria londo, presiden 
sekaligus pendiri perusahaan Adaptive Path, bernama Jesse James Garret yang 
memperkenalkan Ajax untuk mengatasi masalah tersebut, dimana Ajax dapat 
membuat aplikasi website menjadi lebih interaktif dan responsif layaknya 
aplikasi desktop.

Di kemudian hari, Ajax semakin populer saja di kalangan pengembang website, 
karena kehadiran Ajax menandai lahirnya suatu generasi baru bagi web modern, 
atau istilah kerennya Web 2.0.

Bermula dari provokasi Google yang menggunakan Ajax untuk membuat aplikasi 
Google Maps, Google Suggest, dan Gmail. Di ikuti oleh Flickr, Apple, Yahoo! 
News dan Yahoo!Mail. Terus lahirlah Youtube, Facebook, serta Twitter. Dan 
terus menginspirasi website-website populer lainnya. Semakin membuat Ajax tak 
terbendung saja.Contoh aplikasi yang menggunakan teknologi Ajax bisa dilihat 
pada gambar 1.1.
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Gambar 1.1 Aplikasi Google Map menggunakan teknologi Ajax

Dikarenakan Ajax banyak digunakan oleh website-website terkemuka di dunia, 
maka mau tidak mau akan mempengaruhi website-website lainnya untuk 
mengikuti jejak mereka. Saat ini, rasanya website tanpa sentuhan Ajax bagaikan 
sayur tanpa garam .. hampa terasa hidupku tanpa dirimu, begitulah cuplikan 
senandung dari Ari Lasso .. woi penulis, ini buku musik apa buku komputer sih 
Sabar gan, rem emosi dan jaga hati agar senantiasa damai indonesiaku .. halah 
semakin ngelantur aja nih, lanjut aja ya gan.

1.2 Mengenal AJAX dan Contoh Aplikasinya
Sebelumnya, tentu kita harus kenalan dulu sama aktor utama dalam buku ini, 
yaitu si AJAX (Asynchronous Javascript and XML). Simak penuturan berikut:

Perlu diketahui bahwa Ajax bukanlah bahasa pemrograman baru, melainkan 
merupakan gabungan dari teknik/teknologi yang sebelumnya sudah ada, yaitu: 
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•	 XHTML (eXtensible Hypertext Markup Languge) yang merupakan 
pengembangan dari HTML.

•	 CSS (Cascading Style Sheets) yang bisa mengatur style atau format 
tampilan suatu dokumen di web.

•	 XML (eXtensible Markup Language) merupakan format data yang 
memungkinkan untuk melakukan pertukaran data. Sebagai alternatif 
pertukaran data yang lebih interaktif, XML dapat digantikan dengan 
JSON (JavaScript Object Notation).

•	 DOM (Document Object Model) yang mengatur interaksi dan tampilan 
isi HTML dan XML secara dinamis.

•	 Javascript merupakan bahasa utama yang membentuk lapisan Ajax.

Waduh nguasain satu aja udah ribet apalagi lima teknik sekaligus. Kalau boleh 
ane tangkap nih ye, berarti kita kudu  nguasain semua teknik itu dong buat bisa 
mempelajari Ajax? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Nah, ente semakin 
ngebingungin ane aje, jawabannya nggak jelas gitu. Daripada makin bengong, 
tengok aja dulu logonya pada gambar 1.2.

Gambar 1.2 Logo AJAX

Kalau secara teori, memang Anda harus menguasai kelima teknik tersebut 
untuk mempelajari Ajax. Namun dalam prakteknya nanti, bahkan Anda cukup 
menguasai salah satu objek saja dalam Javascript, apalagi nanti dibantu dengan 
penyederhanaan dari jQuery, semakin mudah saja untuk menaklukkan Ajax.  

Sekarang mari kita sederhanakan. Intinya, Ajax merupakan suatu teknik/
metode pengambilan data dari server  menggunakan sebuah fungsi dalam 
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Javascript, yaitu XMLHttpRequest (XHR).

Walah, Ajax aja belum ngerti .. kok sudah muncul lagi istilah asing lainnya, 
yaitu XMLHttpRequest .. apa lagi ini? Justru inilah objek inti dari Ajax. 
XMLHttpRequest merupakan objek yang dirancang untuk memungkinkan 
permintaan layanan ke server HTTP secara asinkron.  O iya, HTTP adalah 
protokol yang digunakan oleh HTML.

Asinkron berarti bahwa klien bisa meminta layanan dari server dan tidak 
perlu menunggu server melayaninya, kalau nunggu berarti itu mah sinkron 
namanya. Dengan demikian, meskipun informasi dari server belum didapat, 
layanan kepada pengguna tetap bisa dilakukan.

Agar nggak tambah bingung and mumet, saya langsung contohkan saja, tentu 
Anda pernah mendaftar dalam sebuah website, misalnya saat membuat akun 
email. Setelah Anda selesai mengetikkan username saat registrasi, maka sistem 
langsung bisa memberitahukan bahwa username yang Anda tulis sudah digunakan 
oleh orang lain.

Lho kok bisa? Padahal kan Anda belum mengklik tombol Submit untuk memproses 
data lebih lanjut. Bagaimana aplikasi web bisa tahu hal itu? Rahasianya terletak 
pada pemrosesan di belakang layar yang dilakukan oleh Ajax. 

Untuk mempraktekkannya, pertama buat dulu sebuah tabel dengan nama anggota 
pada database dbajax. Adapun struktur tabel dan contoh datanya dapat dilihat 
pada gambar 1.3.

 

Gambar 1.3 Struktur tabel anggota dan contoh datanya

Kemudian ketiklah skrip Ajax berikut:

Skrip form_register.php
<html>
<head>
<script language = ”javascript”>
var XMLHttpRequestObject = false;
if (window.XMLHttpRequest) {
    XMLHttpRequestObject = new XMLHttpRequest();
} else if (window.ActiveXObject) {
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    XMLHttpRequestObject = 
    new ActiveXObject(”Microsoft.XMLHTTP”);
}

function getusername(sumberdata){
  if(XMLHttpRequestObject) {
      var obj = document.getElementById(”pesan”);
      XMLHttpRequestObject.open(”GET”, sumberdata);
      XMLHttpRequestObject.onreadystatechange = function() {
          if (XMLHttpRequestObject.readyState == 4 && 
          XMLHttpRequestObject.status == 200) {
            obj.innerHTML = XMLHttpRequestObject.responseText; 
          } 
      }
      XMLHttpRequestObject.send(null);
    } 
}

function cekusername(keyEvent) {
    keyEvent = (keyEvent) ? keyEvent: window.event;
    input    = (keyEvent.target) ? keyEvent.target : 
                keyEvent.srcElement;
    if (keyEvent.type == ”keyup”) {
        if (input.value) {
          getusername(”proses.php?kata=” + input.value);
        }    
    }
}
</script>
</head>
<body>
<form>
<input type=”text” name=”username” 
onkeyup=”cekusername(event)” />
<div id=”pesan”></div>
</form>
</body>
</html>

Kalau kita perhatikan pada skrip ajax diatas (form_register.php), ada pemanggilan 
terhadap file PHP yang bernama proses.php. Oleh karena itu, buatlah skripnya 
sebagai berikut:

Skrip proses.php
<?php
mysql_connect(”localhost”,”root”,””);
mysql_select_db(”test”);

$username = $_GET[”kata”];
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$sql = mysql_query(”select * from anggota where
                    username=’$username’”);
$jumlah = mysql_num_rows($sql);
if ($jumlah == ”0”){
  echo ”Username tersedia, boleh digunakan.”;
}
else{
  echo ”Username : <b>$username</b> telah dipakai, 
        gunakan username yang lain.”;
}
?>

Sekarang coba jalankan skrip form_register.php, lalu misalkan isi pada 
Username: luk, dan tunggu 1 detik, maka akan langsung tampil pesan dibawahnya 
bahwa Username tersedia, boleh digunakan. Lihat gambar 1.4.

 

Gambar 1.4 Respon Ajax berupa pesan apabila username belum ada pakai

Sekarang lanjutkan dengan mengisi Username: lukman, tunggu 1 detik, maka 
akan langsung tampil pesan dibawahnya bahwa Username telah dipakai orang 
lain (artinya, username tersebut sudah ada di tabel anggota). Lihat gambar 1.5.

Gimana lai, pasti tertarik dong dengan cara Ajax mencek username yang lebih 
cool dibanding dengan cara web tradisional. Tanpa tombol submit, namun secara 
diam-diam muncul pesan yang dikirimkan dari server sesuai dengan request data 
dari browser/klien.

So, kalau boleh ditarik kesimpulan. Dengan Ajax,  memungkinkan aplikasi 
web dapat berinteraksi dengan server di belakang layar, sehingga tidak 
mempengaruhi halaman web secara keseluruhan. Artinya, halaman web tidak 
perlu dipanggil ulang secara keseluruhan hanya untuk mengganti sebagian dari 
isi halaman. 
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Gambar 1.5 Respon Ajax berupa pesan apabila username sudah ada yang pakai

1.3 Cara Kerja AJAX
Masih mengambil contoh dari pengecekan username sebelumnya. Apabila 
dilakukan secara tradisional (tanpa Ajax), maka proses yang terjadi akan terlihat 
seperti pada gambar 1.6.

 

Gambar 1.6 Proses pada web model tradisional
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Ketika user mengklik tombol Submit, maka server akan mengetahui bahwa ada 
kiriman data username ke skrip proses.php, kemudian server akan memanggil 
skrip proses.php untuk memproses kiriman data dari form_register.php, setelah 
proses selesai, maka hasilnya akan ditampilkan.

Permasalahannya, bagaimana seandainya data username yang dikirimkan tidak 
valid/sudah dipakai oleh orang lain? Maka user harus kembali ke halaman form_
register.php, lalu mengklik tombol Submit lagi untuk mengecek username yang 
valid, mending sekali kalau berkali-kali kan repot, jadi prosesnya bolak-balik dan 
terkesan tidak efisien.

Berbeda dengan web model Ajax, dimana prosesnya dapat dilakukan secara 
asinkron seperti terlihat pada gambar 1.7.

 

  Gambar 1.7 Proses pada web model Ajax

Sekarang proses.php digambarkan dalam bentuk lingkaran, karena skrip proses.
php dilakukan di belakang layar, dan pada form_register.php tanpa dilengkapi 
tombol Submit, karena proses dilakukan secara diam-diam tanpa terlihat oleh 
user. 

Untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai cara kerja Ajax, ada 
baiknya kita mengetahui perbedaan arsitektur antara web model tradisional 
dengan web model ajax. Lihat gambar 1.8.
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Gambar 1.8 (a) Model web tradisional (b) Model web ajax

Pada model web tradisional, server mengirimkan data berisi seluruh halaman 
web, termasuk header, logo, navigasi, footer, dan lain-lain. Ketika user 
mengklik tombol submit, maka akan menampilkan halaman baru lagi (artinya, 
header, logo, navigasi, dan footer dikirim ulang).

Cara seperti itu tidaklah menjadi masalah apabila data yang ditampilkan 
tidak memerlukan respon yang cepat. Masalah akan muncul apabila user 
menginginkan respon yang lebih cepat, misalnya ketika user memilih data 
tertentu dalam menu dropdown, maka data yang ditampilkan akan berubah sesuai 
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dengan data yang dipilih dari dropdown. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat 
contoh pada sub-bab mengenai data kota-kota yang menyesuaikan dengan data 
propinsi yang dipilih melalui menu dropdown.

Sedangkan pada model ajax, pendekatan yang digunakan adalah mengirimkan 
data dalam jumlah yang kecil dari/ke server sesuai permintaan dari 
user. Misalkan user hanya perlu pencarian data, maka tidak perlu semuanya 
dikirimkan ke server (tidak perlu header, logo, footer, navigasi ikut dikirimkan 
.. nggak ada hubungannya), tapi cukup bagian teks pencarian datanya saja, inilah 
yang membuat model ajax dapat merespon permintaan user dengan lebih cepat 
dibandingkan model tradisional. Dengan cara ini pula, beban bandwidth di server 
dapat lebih dihemat.

Apabila kita perhatikan secara seksama pada gambar 1.8, maka terkesan model 
Ajax lebih panjang arsitekturnya, ada tambahan lapisan Ajax pada Browser (atau 
sering disebut Ajax Engine).  Lapisan Ajax inilah yang mengatur komunikasi 
antara user/klien dengan server.

Sepintas, penambahan lapisan Ajax pada arsitektur terlihat akan memperlambat 
proses, karena komunikasi ke server tidak lagi dilakukan secara langsung. Namun, 
dalam kenyataannya yang terjadi sebaliknya. Hal ini terjadi karena permintaan 
yang dilakukan oleh lapisan Ajax jauh lebih sedikit dibandingkan kalau 
yang diminta adalah untuk keseluruhan halaman.

1.4 Apa Saja Kemampuan AJAX?
Dari beberapa uraian diatas, kita sudah melihat sebagian kemampuan Ajax. 
Berikut ini akan dijabarkan lebih lengkap lagi mengenai manfaat Ajax yang 
biasanya digunakan dalam suatu website, diantaranya:

•	 Real time validation

Selain validasi terhadap data berupa email, pencocokan password, umur 
(harus angka), dan lain-lain. Lihat gambar 1.9.

Contoh lainnya adalah pengecekan username seperti yang kita lakukan 
pada sub-bab 1.2 (lihat lagi gambar 1.5) merupakan salah satu validasi yang 
dilakukan dengan segera (real time). 

Hal ini sangat berguna, terutama pada kondisi yang tidak memungkinkan 
pengiriman keseluruhan data ke client yang dibutuhkan untuk melakukan 
validasi ketika halaman di-load di awal mula.
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Gambar 1.9 Validasi real time

•	 AutoComplete atau AutoSuggest

Apakah AutoComplete itu? Contohnya begini, ketika user sedang mengisi 
data di sebuah form, karakter yang sedang dituliskan oleh user akan bisa 
langsung dilengkapi oleh data-data yang disarankan (suggestion).

Contoh yang paling akrab adalah form pencarian Google (Google Suggest),  
dimana ketika Anda menuliskan satu kalimat yang belum utuh, maka secara 
otomatis akan tersedia daftar data-data yang menyambungkan kalimat 
tersebut secara utuh, sehingga Anda tidak perlu lagi menuliskan semua kata 
yang ingin Anda cari. Lihat gambar 1.10.

•	 Load on demand

Berdasarkan event tertentu, sebuah halaman HTML bisa mengambil tambahan 
data di belakang layar, sehingga memungkinkan browser menampilkan 
halaman web secara lebih cepat dan bisa diatur kapan penampilannya.

•	 Refresh data dan server push

Halaman web bisa mengambil data dari server tertentu untuk menampilkan 
informasi terkini, misalnya nilai tukar, dolar, stok, ramalan cuaca, dan 
sebagainya. Kemampuan ini memungkinkan halaman web melihat informasi 
terkini tanpa harus me-refresh/reload halaman web.
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Gambar 1.10 Google Suggest (AutoComplete)

•	 Partial submit

Halaman web bisa melakukan submit (pengiriman) sebagian form terlebih 
dahulu, tanpa meminta halaman web untuk me-refresh-nya terlebih dahulu.

•	 Mashup (mencampur data)

Halaman web bisa menampilkan data menggunakan berbagai media 
seperti proxy server side ataupun menggunakan skrip eksternal. Dengan 
demikian, Anda bisa mengunakan berbagai data untuk aplikasi Anda. 
Misalnya menggabungkan nilai tukar dolar ke rupiah dengan halaman web 
e-commerce.

•	 Membuat chat online sederhana yang tidak membutuhkan library eksternal 
seperti Java Runtime Machine atau Flash.

•	 Membuat aplikasi lebih fungsionalitas seperti Google Suggest.



14 Tr ik  Dahsyat  Menguasa i  AJAX  dengan  jQuery

•	 Mendayagunakan teknologi yang telah ada secara lebih efektif. Misalnya 
pembuatan grafik secara real time menggunakan Scalable Vector Graphics 
(SVG), atau membuat daftar yang bisa di drag-and-drop.

•	 Pembuatan data grid yang responsif untuk mengupdate database server-side 
secara on-the-fly.

•	 Membuat aplikasi yang membutuhkan update secara real time dari berbagai 
sumber eksternal, misalnya RSS.

1.5 Kelebihan dan Kekurangan AJAX
Dari kemampuan Ajax yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa kelebihan 
yang akan didapatkan dalam menggunakan Ajax adalah:

•	 Mengurangi penggunaan bandwidth yang berlebihan.

•	 Meningkatkan produktivitas tanpa harus menunggu proses/action yang 
berbelit-belit.

•	 Menghemat biaya pengeluaran, karena banyak mengurangi proses 
development (pengembangan).

•	 Meningkatkan interaksi user atau usability pada situs Anda

Selain keunggulan yang ditawarkan oleh Ajax dengan kemampuannya yang 
menggiurkan pengembang web, tentu ada kekurangannya juga. Berikut beberapa 
permasalahan yang mungkin terjadi apabila Anda menggunakan Ajax adalah:

•	 Karena alamat halaman tidak berubah ketika proses bekerja, maka tidak 
mudah untuk membuat bookmark suatu halaman web yang berbasis 
Ajax.

•	 Mesin pencari (search engine) mungkin tidak dapat meng-indeks 
seluruh bagian dalam halaman web.

•	 Tombol Back pada browser menjadi tidak berfungsi, karena seluruh 
aksi terjadi di halaman yang sama.

•	 Tidak semua browser support/mendukung Ajax, bisa jadi aplikasi Ajax 
bisa dijalankan di browser Mozilla Firefox, tapi tidak berjalan di browser 
Internet Explorer.

•	 Aplikasi Ajax menjadi tidak berfungsi apabila user mematikan (disable) 
Javascript di browser.
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1.6 Apa Saja yang Perlu Dipersiapkan?
Sebelum menginjak ke bab 2 dan bab-bab selanjutnya yang banyak didominasi 
oleh praktek/latihan, ada baiknya Anda persiapkan dulu beberapa software yang 
diperlukan untuk membangun aplikasi berteknologi Ajax, diantaranya:

•	 Browser, disarankan menggunakan Mozilla Firefox, karena supportnya 
terhadap Ajax sangat optimal dibandingkan browser lainnya. 

•	 Web server (Apache), database server (MySQL), dan PHP. Ketiganya 
bisa di install sekaligus menggunakan paket installer seperti WAMP 
atau Xampp. 

•	 jQuery yang punya kemampuan menyederhanakan pembuatan aplikasi 
berbasis Ajax. Anda akan dapat melihat secara langsung kehebatannya 
mulai bab 2 dan seterusnya. 

Semua software yang perlu dipersiapkan sudah tersedia di dalam CD yang 
disertakan dalam buku ini. Begitu juga dengan cara instalasinya, Anda bisa 
saksikan langsung video tutorialnya, bahkan ada juga video tentang cara instalasi 
jQuery.
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Bab 2

Dasar-Dasar AJAX dengan jQuery

jQuery adalah Javascript Library  kumpulan kode/fungsi Javascript siap 
pakai, sehingga mempermudah dan mempercepat kita dalam membuat 
kode Javascript, termasuk dalam membuat kode Ajax.

Namun dalam buku ini tidak akan dibahas mengenai Dasar-Dasar jQuery, karena 
saya sudah pernah membahasnya secara khusus padabuku sebelumnya yang 
berjudul ”Bikin Website Super Keren dengan PHP & jQuery”.

Jadi, pembahasannya nanti akan difokuskan pada kemampuan jQuery dalam 
membuat aplikasi berteknologi Ajax atau saya mengistilahkannya dengan 
jQuery for Ajax.

Adapun alasan utama menggunakan jQuery untuk membuat aplikasi Ajax, karena 
jQuery mampu menyederhanakan kode-kode Ajax yang cukup panjang 
dan sulit dimengerti. Selain itu, apabila Anda membuat aplikasi berteknologi 
Ajax dengan kode Ajax yang murni, Anda akan dihadapkan dengan masalah 
kompatibilitas browser, sehingga terkadang aplikasi Ajax bisa berjalan dengan 
baik pada browser Mozilla Firefox, namun di browser lainnya malah tidak bisa 
jalan sama sekali. Nah, dengan jQuery, Anda tidak perlu memusingkan 
masalah kompatibilitas browser lagi. 

Oke, langsung aja kita mulai menjelajahi dunia yang penuh interaktif dengan 
Ajax yang diperankan oleh jQuery.

2.1 Teknik jQuery Menyederhanakan AJAX
Biar Anda percaya, sekarang akan saya buktikan bagaimana jQuery mampu 
menyederhanakan kode-kode Ajax. Kita ambil contoh kasus sederhana, yaitu 
menampilkan jam dari server.

Pertama, buat dulu skrip php untuk mengambil waktu dari server.

Skrip jam.php
<?php
   date_default_timezone_set(”Asia/Jakarta”);
   $jam = date(”H:i:s”); 
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   echo ”$jam WIB”;
?>

Untuk mengujinya, coba jalankan skrip jam.php di browser, maka akan tampil 
jam saat ini dari server. Lihat gambar 2.1.

Gambar 2.1 Hasil skrip jam.php

Selanjutnya, kita akan membuat versi Ajaxnya, perhatikan skrip berikut:

Skrip jam_ajax.php
<html>
<head>
<script language = ”javascript”>
var XMLHttpRequestObject = false;
if (window.XMLHttpRequest) {
    XMLHttpRequestObject = new XMLHttpRequest();
} else if (window.ActiveXObject) {
    XMLHttpRequestObject = 
    new ActiveXObject(”Microsoft.XMLHTTP”);
}

function getJam(sumberdata, divID) {
  if(XMLHttpRequestObject) {
    var obj = document.getElementById(divID);
    XMLHttpRequestObject.open(”GET”,sumberdata);
    XMLHttpRequestObject.onreadystatechange = function() {
      if (XMLHttpRequestObject.readyState == 4 && 
      XMLHttpRequestObject.status == 200) {
        obj.innerHTML = XMLHttpRequestObject.responseText;
        setTimeout(”getJam(’jam.php’,’divjam’)”,1000); 
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      } 
    }
    XMLHttpRequestObject.send(null);
  }
}

window.onload=function(){
setTimeout(”getJam(’jam.php’,’divjam’)”,1000); 
}
</script>
</head>
<body>
   <div id=”divjam”></div>
</body>
</html>

Sekarang coba jalankan skrip jam_ajax.php di browser, maka akan tampil jam 
saat ini dari server. Lihat gambar 2.2.

 

Gambar 2.2 Hasil skrip jam_ajax.php

Sepintas hasil dari skrip jam.php dengan jam_ajax.php. Perbedaannya terletak 
pada detik yang ditampilkan oleh skrip jam.php terlihat statis, karena untuk 
memperoleh detik-detik berikutnya, Anda harus melakukan refresh/reload pada 
browser. Sedangkan detik yang ditampilkan oleh skrip jam_ajax.php lebih 
dinamis, dimana detiknya berjalan/berdetak secara terus menerus.

Dan terakhir, tentu kita akan membuat versi jQuerynya, perhatikan skrip berikut:
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Skrip jam_jquery.php
<html>
<head>
<script src=”jquery-1.4.js”></script>
<script>
  $(document).ready(function() {
    setInterval(function() {
      $(’#divjam’).load(’jam.php?acak=’+ Math.random());
    }, 1000); // refresh tiap 1 detik
  });
</script>
</head>
<body>
   <div id=”divjam”></div>
</body>
</html>

Sekarang coba jalankan skrip jam_jquery.php di browser, maka akan tampil jam 
saat ini dari server. Hasilnya sama persis dengan skrip yang dihasilkan oleh skrip 
jam_ajax.php (lihat lagi gambar 2.2).

Tentu ada perbedaannya dong? Ya iyalah, pertama perhatikan skripnya. Skrip 
jam_ajax.php lebih panjang dibandingkan jam_jquery.php, tapi hasil yang 
di inginkan sama persis, pilih mana hayo? Tentu jQuery dong. 

Kedua, coba jalankan skrip jam_ajax.php di browser selain Mozilla Firefox, 
misalnya Internet Explorer (IE). Hasilnya sama persis dengan skrip jam.php, 
dimana detiknya tidak berdetak, artinya teknologi Ajax tidak berjalan dengan 
baik di browser IE (masalah kompatibilitas browser). 

Namun, kalau Anda jalankan skrip jam_jquery.php di IE, maka detiknya tetap 
berdetak/berjalan dengan baik, artinya teknologi Ajax yang dibungkus oleh 
jQuery support dengan browser selain Mozilla Firefox. 

Cukup dengan kedua alasan tersebut, jQuery dapat dijadikan pilihan utama dalam 
membuat website berteknologi Ajax .. dalam hal ini, Anda harus setuju dengan 
saya, kalau tidak .. mendingan ke laut aja deh 

Catatan:

•	 Tentu Anda masih bingung dengan skrip-skrip Ajax dan jQuerynya ya, tapi 
tenang aja bro, kita akan segera mempelajarinya pada sub-bab berikutnya.

•	 Skrip jam_ajax.php tetap dapat Anda jalankan di browser Internet Explorer 
dengan catatan Anda harus menambahkan header cache di skrip jam.php. 
Contoh skripnya sebagai berikut (perhatikan teks yang ditebalkan):
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Skrip jam.php (penambahan header cache)
<?php
   header(“Content-Type: text/plain”);
   header(“Cache-Control: no-cache, must-revalidates”);
   header(“Expires: Mon, 13 May 1985 07:07:07 GMT”);
   
   // Expires yang penting di isi dengan tanggal yang sudah 
   // kadaluarsa (bukan tanggal hari ini)

   date_default_timezone_set(“Asia/Jakarta”);
   $jam = date(“H:i:s”); 

   echo “$jam WIB”;
?>

2.2 Cara Menggunakan Fungsi AJAX di jQuery
jQuery mempunyai fungsi khusus untuk Ajax, yaitu jQuery.ajax atau penulisannya 
boleh disingkat menjadi $.ajax. Adapun sintaksnya sebagai berikut:

$.ajax({
  type    : ”metode_pengiriman_data”,
  url     : ”file_tujuan”,    
  data    : ”variabel_yang_dikirim”,        
  success : function () { // apabila data berhasil dikirim                
     tampilkan hasilnya;
  }  
});

Keterangan:

•	 $.ajax: Fungsi Ajax yang dimiliki jQuery untuk melakukan permintaan 
ke server.

•	 type: Tipe dari metode pengiriman data, ada dua metode, bisa 
menggunakan metode GET atau POST, nanti akan dibahas lebih lanjut 
pada sub-bab 2.3.

•	 url: File tujuan pengiriman data, bisa berupa file html, xml, txt, atau 
php, tapi umumnya file yang dituju adalah file php.

•	 data: Variabel yang akan dikirim ke file yang telah kita tentukan pada 
bagian url.

•	 success: Fungsi yang akan dijalankan apabila pengiriman data berhasil 
dilakukan.
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Untuk lebih memahaminya, kita praktekin aja, silahkan ketik dulu dua bah skrip 
berikut:

Skrip ajaxjquery.php
<html>
<head>
  <script src=”jquery-1.4.js”></script>
  <script>    
    $(document).ready(function(){
      $(’#nama’).keyup(function(){
         var nama = $(‘#nama’).val(); 
         $.ajax({
           type:”POST”,
           url:”selamat.php”,    
           data: ‘nama=’ + nama,        
           success: function(html){                 
             $(‘#tampilkan’).html(html);
           }  
         });
       });
    });
  </script>
</head>
<body>
    Masukkan nama Anda : 
    <input type=”text” name=”nama” id=”nama” />   
    <div id=”tampilkan”></div>
</body>
</html>

Skrip selamat.php
<?php
   $nama = $_POST[’nama’];
   echo ”Hai, $nama”;
?>

Sekarang coba jalankan skrip ajaxjquery.php di browser, kemudian isikan nama 
pada input teks, lalu perhatikan apa yang terjadi? Yup betul, apa yang Anda 
ketikkan, langsung ditampilkan hasilnya tanpa Anda menekan tombol Submit 
untuk memprosesnya, cool kan .. (emang tombol submitnya kagak ada kok, 
apanya yang mau ditekan, he he he). Lihat gambar 2.3.
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Gambar 2.3 Hasil skrip ajaxjquery.php

Untuk lebih mencerahkan pemahaman Anda, saya akan coba mengilustrasikan 
penjelasan skrip ajaxjquery.php pada gambar 2.4.

Penjelasan:

•	 Apabila Anda sudah pernah mempelajari dasar-dasar jQuery, tentu Anda 
sudah memahami hubungan antara pemanggilan #nama dan #tampilkan 
harus sesuai dengan selector ID yang didefinisikan di bagian body html 
yaitu nama dan tampilkan 

•	 Fungsi keyup adalah fungsi yang akan memonitor apakah user mengetikkan 
sesuatu pada input teks.

•	 Selanjutnya, fungsi $.ajax akan membentuk hubungan dengan server, baik 
itu dalam bentuk pengiriman/permintaan (request) maupun pemanggilan 
(call) data.

•	 var nama = $('#nama').val(); maksudnya membuat variabel baru 
bernama nama yang nilainya (value) diambil dari form input teks dengan id 
’nama’.

•	 Kemudian kirimkan nilai dari variabel nama dengan metode POST ke file 
selamat.php, dimana nilai dari variabel tersebut dibungkus dalam bentuk 
data.
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•	 File selamat.php akan menangkap variabel  yang dikirimkan untuk kemudian 
dikembalikan lagi hasilnya ke file ajaxjquery.php.

•	 Apabila berhasil dikirimkan (success), maka hasilnya akan diterima oleh file 
ajaxjquery.php untuk ditampilkan hasilnya di browser (halaman html).

Gambar 2.4 Ilustrasi penjelasan skrip ajaxjquery.php

Semoga Anda sudah mulai memahami teknik jQuery dalam membuat aplikasi 
web berbasis Ajax, selanjutnya akan kita perdalam lagi pada sub-bab berikutnya.
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2.3 Metode Pengiriman Data
Dalam membuat aplikasi berbasis web, tentu tidak terlepas dari operasi database 
seperti menambahkan (insert) atau mengedit data, dimana proses interaktifnya 
dilakukan dalam sebuah form. 

Ada dua metode pengiriman data yang dilakukan oleh form, yaitu GET dan 
POST. Sebelum menginjak lebih jauh, perlu diketahui bahwa metode (method) 
tersebut akan terlihat ketika user mengklik tombol proses Submit. 

Oke, sekarang apa perbedaan antara metode GET dengan POST. Jika menggunakan 
metode GET, maka variabel data yang dikirimkan akan terlihat pada URL 
browser. Lihat gambar 2.5.

Gambar 2.5 Pengiriman data menggunakan metode GET

Sedangkan apabila menggunakan metode POST, maka variabel data yang 
dikirimkan tidak terlihat pada URL browser, jadi yang terlihat hanya nama 
domain atau nama filenya saja. Lihat gambar 2.6.

Gambar 2.6 Pengiriman data menggunakan metode POST

Terus, mana yang lebih baik, apakah metode POST atau GET? Tergantung 
kebutuhan. Untuk data-data yang sifatnya rahasia seperti username dan password 
sebaiknya tidak ditampilkan di Address browser, maka gunakan metode POST. 
Atau bisa juga digunakan untuk data-data yang sifatnya hnaya sekali kirim, 
maksudnya ketika tombol proses Submit sekali di-klik, maka value data tersebut 
langsung disimpan ke database.

Sedangkan jika variabel data dari form tersebut diperlukan terus menerus, misalnya 
meskipun berpindah halaman kita tetap membutuhkan value data tersebut, maka 
gunakan metode GET, karena nantinya kita bisa mengontrol variabelnya data 
secara langsung melalui Address browser, misalnya saat membuat fitur pencarian 
(searching) yang biasanya menampilkan hasilnya dalam beberapa halaman, tentu 
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kita memerlukan keyword (kata yang dicari) pada setiap halaman, perhatikan 
aja search engine pencarian terbesar Google, kan kalau dilihat pada Address 
browsernya akan terlihat variabel datanya yang puanjaaang.

Oke, cukup dulu teorinya, sekarang kita praktek aja dulu. Karena sebelumnya kita 
telah mencoba metode POST pada sub-bab 2.2, tepatnya pada skrip ajaxjquery.
php, maka sekarang tinggal contoh untuk GET. Untuk membuatnya, ketik dua 
buah skrip berikut:

Skrip get_jquery.php
<html>
<head>
  <script src=”jquery-1.4.js”></script>
  <script>    
    $(document).ready(function(){
       $(”#submit”).click(function(){
         var nama = $(”#nama”).val(); 
         $.ajax({

           type:”GET”,
           url:”get_selamat.php”,    
           data: “nama=” + nama,        
           success: function(data){                 
             $(“#tampilkan”).html(data);
           }  
         });
       });
    });
  </script>
</head>
<body>
    Masukkan nama Anda : 
    <input type=”text” name=”nama” id=”nama” />   
    <input type=”submit” value=”Proses” id=”submit” />
    <div id=”tampilkan”></div>
</body>
</html>

Skrip get_selamat.php
<?php

   $nama = $_GET[‘nama’];
   echo “Selamat Datang, $nama”;
?>

Penjelasan:

•	 Kalau sebelumnya kita menggunakan fungsi keyup. Kali ini biar agak 
beda dengan contoh skrip sebelumnya (ajaxjquery.php), kita menggunakan 
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fungsi click, dimana apabila di-klik tombol Proses (Submit), maka data/nilai 
variabel akan dikirimkan ke file get_selamat.php.

•	 Perbedaan inti antara skrip ajaxjquery.php dengan get_jquery.php adalah 
metode pengiriman yang digunakan, dimana sebelumnya menggunakan 
POST, maka pada get_jquery.php menggunakan GET, hal ini bisa terlihat 
jelas pada bagian type.

•	 Karena metode pengirimannya menggunakan GET, maka skrip get_selamat.
php yang berperan sebagai pemroses datanya harus disesuaikan cara 
menangani datanya, hal ini bisa terlihat pada $_GET[’nama ’].

Sekarang coba jalankan skrip get_jquery.php di browser, kemudian isikan nama 
pada input teks, misalnya Lukmanul Hakim, lalu klik tombol Proses, maka 
hasilnya akan langsung tampil dibawahnya (tanpa harus berpindah halaman 
ke file get_selamat.php), yaitu Selamat datang, Lukmanul Hakim. Lihat 
gambar 2.7.

Gambar 2.7 Hasil skrip get_jquery.php

Tunggu sebentar penulis, ane mau tanya dulu, kalau ane perhati-in pada gambar 
2.7, kok di URL browser tidak terlihat variabel yang dikirimkan, padahal kan 
katanya menggunakan metode GET (lihat deh gambar 2.5), hayo penulisnya 
mulai nggak konsisten nih??

Begini bro, kalau kita menggunakan teknik Ajax dalam mengirimkan data, 
maka metode pengirimannya tidak bisa terlihat langsung di URL browser, 
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meskipun menggunakan metode GET, karena pengirimannya kan dilakukan 
secara diam-diam dari belakang layar, sehingga tidak terlihat. Meskipun begitu, 
tetaplah memegang prinsip utama dari kedua metode tersebut, misalnya (sorry 
diulangin lagi nih penjelasannya, soalnya ada yang interupsi sih) apabila datanya 
bersifat krusial seperti username dan password, maka gunakan metode POST, 
sedangkan apabila datanya digunakan untuk keperluan di halaman-halaman 
berikutnya seperti pencarian data, maka gunakan metode GET. 

2.4 Teknik AJAX dalam Mengolah Database 
Belum lengkap rasanya, kalau kita tidak membahas tentang database, tepatnya 
bagaimana cara Ajax jQuery dalam mengolah database, dalam hal ini kita 
menggunakan sahabatnya PHP, yaitu database MySQL.

Untuk mempermudah pemahaman, kita akan ambil contoh kasus sederhana aja, 
yaitu tentang Shoutbox atau Mini Chatting. Untuk itu, kita memerlukan sebuah 
database yang kita beri nama dbajax dengan tabel bernama tbl_pesan yang berisi 
4 field, struktur tabelnya bisa dilihat pada gambar 2.8.

Gambar 2.8 Struktur tabel tbl_pesan

2.4.1 Input Data 
Pertama-tama, kita akan mempelajari bagaimana cara Ajax jQuery dalam 
melakukan proses input data ke database. Untuk lebih jelasnya, langsung aja buat 
dua buah skrip berikut:

Skrip shoutbox.php
<html>
<head>
<script src=”jquery-1.4.js”></script>
<script>    
$(document).ready(function(){
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 $(”#simpan”).click(function(){
   // ambil value data dari form
   var nama  = $(“#nama”).val(); 
   var pesan = $(“#pesan”).val();

   // kirim dengan metode POST ke proses.php 
   $.ajax({
    type:”POST”,
    url:”proses.php”,    

    // apabila lebih dari 1 data dikirimkan, pisahkan dengan &

    data: “nama=” + nama + “&pesan=” + pesan,
    success: function(data){                 
      $(“#info”).html(data);
    }  
   });
  });
});
</script>
</head>
<body>
  Nama: <input type=”text” id=”nama”><br />
  Pesan : <input type=”text” id=”pesan” size=”40”><br />
  <input type=”submit” value=”Simpan” id=”simpan”>
  </div>
  <div id=”info”></div>
</body>
</html>

Skrip proses.php
<?php
mysql_connect(”localhost”,”root”,””);
mysql_select_db(”dbajax”);

$nama  = $_POST[’nama’];
$pesan = $_POST[’pesan’];

$input=mysql_query(”insert into tbl_pesan(nama,pesan) 
                     values(’$nama’,’$pesan’)”);
if ($input){
  echo ”Data berhasil disimpan ...”;
}
else{  echo ”Data gagal disimpan ...”; }
?>

Sekarang coba jalankan skrip shoutbox.php di browser, kemudian isikan nama 
dan pesan, lalu klik tombol Simpan, apabila tampil informasi bahwa Data berhasil 
disimpan ..., maka skripnya sudah berjalan dengan baik. Lihat gambar 2.9.
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Gambar 2.9 Hasil skrip shoutbox.php

Untuk sementara, kita belum bisa melihat hasil tersimpannya data tersebut di 
database, karena kita belum membuat fungsi untuk menampilkannya di browser, 
tapi Anda bisa mengeceknya melalui phpmyadmin, langsung saja akses database 
dbajax, tepatnya di tabel tbl_pesan, maka data-datanya yang kita input-kan sudah 
berhasil tersimpan di database MySQL. Lihat gambar 2.10.

 

Gambar 2.10 Tabel tbl_pesan sudah terisi datanya

2.4.2 Menampilkan Data 
Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara Ajax jQuery dalam 
menampilkan data dari database ke permukaan, maksudnya tampil di browser 
gitchu. 

Untuk lebih jelasnya, kita akan memodifikasi dua buah skrip yang telah kita 
buat sebelumnya, yaitu shoutbox.php dan proses.php. O iya, Anda cukup 
memperhatikan skrip yang ditebalkan saja:
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Skrip shoutbox.php (modifikasi untuk menampilkan data)
<html>
<head>
<script src=”jquery-1.4.js”></script>
<script>    
$(document).ready(function(){

  // membuat fungsi untuk menampilkan data
  function tampildata(){
   $.ajax({
    type:”POST”,
    url:”proses.php”,    
    data: “aksi=tampil”,
    success: function(data){                 
      $(“#tampilkan”).html(data);
    }  
   });
  }

 // jalankan fungsi tampil data
 tampildata();

 $(“#simpan”).click(function(){
   // ambil value data dari form
   var nama  = $(“#nama”).val(); 
   var pesan = $(“#pesan”).val();

   // kirim dengan metode POST ke proses.php 
   $.ajax({
    type:”POST”,
    url:”proses.php”,    

    // apabila lebih dari 1 data dikirimkan, pisahkan dengan &
    // tambahkan 1 variabel aksi dengan nilai tambah

    data: “aksi=tambah&nama=” + nama + “&pesan=” + pesan,
    success: function(data){                 
      $(“#info”).html(data);

      // setelah proses input data, tampilkan hasilnya
      tampildata();
    }  
   });
  });
});
</script>
</head>
<body>
  Nama: <input type=”text” id=”nama”><br />
  Pesan : <input type=”text” id=”pesan” size=”40”><br />
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  <input type=”submit” value=”Simpan” id=”simpan”>
  </div>
  <div id=”info”></div><hr>
  <ul id=”tampilkan”></ul>
</body>
</html>

Skrip proses.php (modifikasi untuk menampilkan data)
<?php
mysql_connect(”localhost”,”root”,””);
mysql_select_db(”dbajax”);

if ($_POST[‘aksi’]==’tampil’){
  $tampil=mysql_query(“select * from tbl_pesan 
                      order by id_pesan”);
  
  while($r=mysql_fetch_array($tampil)){
     echo “<li><b>$r[nama]</b> : $r[pesan] 
           (<i>$r[tanggal]</i>)</li>”;
  }
}

elseif ($_POST[‘aksi’]==’tambah’){
  $nama  = $_POST[‘nama’];
  $pesan = $_POST[‘pesan’];

  $input=mysql_query(“insert into tbl_pesan(nama,pesan) 
                      values(‘$nama’,’$pesan’)”);
  if ($input){
    echo “Data berhasil disimpan ...”;
  }
  else{
    echo “Data gagal disimpan ...”;
  }
}
?>

Penjelasan:

•	 Pada file shoutbox.php, kita menambahkan sebuah fungsi baru dengan nama 
tampildata( ), mengapa harus dibuat sebagai fungsi tersendiri? Karena, 
kita menggunakan fungsi tampildata( ) lebih dari satu kali, yaitu pada saat 
pertama kali program dijalankan data-datanya harus langsung ditampilkan, 
kemudian pada saat selesai proses input data, data-datanya juga harus 
langsung ditampilkan hasilnya.

•	 Masih di file shoutbox.php, kalau kita perhatikan ada dua aksi yang 
dikirimkan ke file proses.php, yaitu aksi = tampil dan aksi = tambah. Hal 
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tersebut dimaksudkan agar pada file proses.php bisa dibuat dua query yang 
berbeda menggunakan perintah IF, yaitu query untuk input data ke database 
(aksi = tambah) dan query untuk menampilkan data dari database (aksi = 
tampil).

Sekarang coba jalankan lagi skrip shoutbox.php di browser, maka di bawah form 
input akan tampil data-data yang pernah di input-kan atau data dari database. 
Lihat gambar 2.11.

 

Gambar 2.11 Hasil skrip shoutbox.php (menampilkan data)

Selanjutnya, Anda bisa mencoba betapa interaktifnya skrip yang dibuat dengan 
Ajax jQuery. Silahkan isi lagi data pada nama dan pesan, kemudian klik tombol 
Simpan, maka hasilnya akan langsung ditampilkan dibawahnya. Lihat gambar 
2.12.

Selesai sudah pembuatan shoutboxnya, tapi kok nggak ada proses edit/update 
dan hapus datanya ya?  Ya iyalah, kan shoutbox emang adanya cuman input dan 
tampil data. But don’t worry bro, nanti pasti kok ada bahasannya secara khusus 
pada kasus yang lebih kompleks. 

Sebelum menginjak ke bab berikutnya, agar lebih rileks, kita main-main dulu 
dengan animasi jQuery.
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Gambar 2.12 Proses input data yang langsung ditampilkan hasilnya

2.4.3 Menerapkan Animasi Khas jQuery
Tentu belum mantab kalau kita belum menyisipkan animasi jQuery pada shoutbox 
yang baru saja selesai kita buat, karena justru disitulah letak keindahan dari 
jQuery, lagian bikinnya gampang kok. Adapun animasi yang akan kita gunakan 
adalah fading (efek memudar) dan loading. 

Pertama, kita membutuhkan sebuah gambar untuk animasi loading (loading.
gif), Anda bisa mendapatkan beberapa contoh gambar loading di CD yang 
disertakan.

Kedua, kita akan memodifikasi skrip shoutbox.php, perhatikan skrip yang 
ditebalkan aja ya:

Skrip shoutbox.php (modifikasi untuk animasi loading)
<html>
<head>
<script src=”jquery-1.4.js”></script>
<script>    
$(document).ready(function(){



36 Tr ik  Dahsyat  Menguasa i  AJAX  dengan  jQuery

  var loading = $(“#loading”);
  var tampilkan = $(“#tampilkan”);

  // membuat fungsi untuk menampilkan data
  function tampildata(){
   // membuat efek fading
   tampilkan.hide();
   loading.fadeIn();

   $.ajax({
    type:”POST”,
    url:”proses.php”,    
    data: “aksi=tampil”,
    success: function(data){                 
  loading.fadeOut();
      tampilkan.html(data);
      tampilkan.fadeIn(2000);
    }  
   });
  }

 // jalankan fungsi tampil data
 tampildata();

 $(“#simpan”).click(function(){
   // ambil value data dari form
   var nama  = $(“#nama”).val(); 
   var pesan = $(“#pesan”).val();

   // kirim dengan metode POST ke proses.php 
   $.ajax({
    type:”POST”,
    url:”proses.php”,    

    // apabila lebih dari 1 data dikirimkan, pisahkan dengan &
    // tambahkan 1 variabel aksi dengan nilai tambah
    data: “aksi=tambah&nama=” + nama + “&pesan=” + pesan,
    success: function(data){                 
      $(“#info”).html(data);

      // setelah proses input data, tampilkan hasilnya
      tampildata();
    }  
   });
  });
});
</script>
</head>
<body>
  Nama: <input type=”text” id=”nama”><br />
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  Pesan : <input type=”text” id=”pesan” size=”40”><br />
  <input type=”submit” value=”Simpan” id=”simpan”>
  </div>
  <div id=”info”></div><hr>

  <div id=”loading”><img src=”loading.gif” /></div>

  <ul id=”tampilkan”></ul>
</body>
</html>

Sekarang coba jalankan lagi skrip shoutbox.php di browser, maka sebelum data-
datanya tampil akan terlihat animasi loading terlebih dahulu. Lihat gambar 2.13.

 

Gambar 2.13 Animasi loading sebelum data-data ditampilkan

Setelah beberapa saat, maka animasi loading akan menghilang secara perlahan-
lahan (fading) berganti dengan tampilnya data. Hal ini juga berlaku ketika Anda 
meng-input data baru, setelah proses data berhasil disimpan, maka akan tampil 
lagi animasi loading sebelum data yang baru dimasukkan ditampilkan hasilnya.
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O iya, sebagai bonus, kita akan memberikan sedikit sentuhan CSS pada shoutbox 
agar terlihat lebih cantik dan skrip CSS-nya bisa Anda lihat di CD. Adapun 
hasilnya dapat dilihat pada gambar 2.14.

Gambar 2.14 Hasil sentuhan CSS pada Shoutbox

2.5 Pertukaran Data dengan JSON
Sebelum mengakhiri bab ini, izinkan saya menyinggung sedikit mengenai JSON, 
karena keintimannya dengan AJAX, menjadikan JSON sebagai sosok yang selalu 
diandalkan oleh AJAX untuk urusan pertukaran data, jadi kita perlu memahaminya 
agar lebih  mudah dalam mempelajari AJAX.



39BAB 2 .  Dasar -Dasar  AJAX  dengan  jQuery

JSON (biar enak dibacanya ”Jason”), kepanjangannya JavaScript Object Notation 
adalah suatu format ringkas pertukaran data komputer. Formatnya berbasis teks 
dan mudah terbaca manusia yang digunakan untuk merepresentasikan struktur 
data secara sederhana. Adapun formatnya dibuat berdasarkan bagian dari bahasa 
pemrograman Javascript.

JSON digunakan untuk pertukaran data antar aplikasi web, terutama yang 
berbasis AJAX. O iya, bukankah sebelumnya juga sudah ada format pertukaran 
data yang lebih populer bernama XML? Apa keunggulan JSON dibandingkan 
dengan XML?

Format penulisan sintaks JSON lebih mudah dibaca dibandingkan XML, 
disamping itu juga lebih ringkas, sehingga dapat memperkecil ukuran file 
dan mempercepat proses pertukaran data. Selain itu, JSON juga menawarkan 
kemudahan pemrosesan datanya, baik di sisi server maupun di sisi klien. 

Adapun contoh sintaks penulisan format JSON adalah sebagai berikut:
({

 “nama” : “Fahmi Fauzan”;
 “kota” : “Jakarta”;
});

Sebagai pembanding, apabila ditulis dalam format XML adalah sebagai berikut:
<biodata>
 <nama>Fahmi Fauzan</nama>
 <kota>Jakarta</kota>
</biodata>

Mana yang lebih bagus? XML atau JSON? Sesuai selera lah, yang jelas sih 
format JSON lebih sering digunakan oleh AJAX untuk mentransmisikan 
data terstruktur melalui suatu koneksi jaringan pada suatu proses yang disebut 
serialisasi.

O iya, sebelum implementasi pengolahan data JSON dengan jQuery Ajax .. ada 
yang mau tanya dulu nggak? Eh, ternyata ada yang ngacung, apa pertanyaannya? 
Apa sih yang dimaksud dengan pertukaran data? 

Maksud pertukaran data adalah data tersebut bersifat universal dan tidak 
bergantung pada suatu bahasa pemrograman. Maksudnya hampir semua 
bahasa pemrograman bisa membaca format JSON, tidak hanya AJAX saja, tapi 
juga PHP, ASP, ColdFusion, dan sebagainya .. lengkapnya sih bisa dibaca di situs 
resminya langsung, yaitu www.json.org, disana juga terdaftar daftar cara bahasa 
pemrograman dalam memproses JSON.



40 Tr ik  Dahsyat  Menguasa i  AJAX  dengan  jQuery

Adapun struktur data JSON secara bertingkat didefinisikan dalam bentuk objek 
yang ditandai dengan { } (kurung kurawal), array ditandai dengan [ ], tiap 
nilai dipisahkan dengan koma. Selanjunya, untuk menandai data berupa string 
menggunakan tanda petik ganda, sedangkan data tanpa tanda petik ganda berarti 
integer, dan boolean (true atau false) juga ada. Contoh struktur JSON adalah 
sebagai berikut:

({
 ”nama”  : ”Puji Kartono”,
 ”umur”  : 21,
 ”nikah” : false,
 ”hobi”  : [’membaca’, ’olahraga’, ’musik’, ’film’]
}),

({
 ”nama”  : ”Arief Budiman”,
 ”umur”  : 25,
 ”nikah” : true,
 ”hobi”  : [’renang’, ’fotografi’, ’desain’]
})

Kok antara atribut (variabel) dengan nilainya (value) sama-sama diapit tanda 
petik ganda sih, gimana membedakannya? Mudah saja, misalnya ”nama” adalah 
atributnya sedangkan ”Puji Kartono” adalah nilainya dan perhatikan diantara 
keduanya dipisahkan oleh tanda titik dua (:). 

O iya, satu lagi apabila nilainya diapit tanda petik ganda berarti datanya 
berupa string (karakter), sedangkan untuk boolean dan integer (angka) tidak 
diapit oleh tanda petik ganda.

Oke, lanjut ya .. langsung aja kita praktekin bagaimana cara membaca data 
berformat JSON, dalam kasus ini .. kita akan menggunakan jQuery dan PHP.

Skrip form_json.php
<html>
<head>
<script src=”jquery-1.4.js”></script>
<script>    
$(document).ready(function(){
  $(”#kirim”).click(function(){
    var nama = $(”#nama”).val(); 
    var kota = $(”#kota”).val();
 $.ajax({
   type: ”POST”, 
   url: ”proses_json.php”, 
      data: ”nama=” + nama + ”&kota=” + kota,
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// memberitahukan ke file proses_json.php bahwa 
// tipe data yang dikirimkan adalah json

   dataType: “json”, 
   success: function(data){
     $(“#respon”).html(data.nama +” berasal dari kota 
           “+ data.kota);
   }  
 });
 return false;
   });
});
</script>
</head>
<body>
  Nama : <input type=”text” id=”nama”><br />
  Kota : <input type=”text” id=”kota”><br />
  <input type=”submit” value=”Kirim” id=”kirim”>

  <div id=”respon”></div>
</body>
</html>

Skrip proses_json.php
<?php
  $data[’nama’] = $_POST[’nama’];
  $data[’kota’] = $_POST[’kota’];

// json_encode : fungsi untuk merubah data menjadi format json 
  echo json_encode($data);
?>

Sekarang coba jalankan skrip form_json.php di browser, misalnya isikan pada 
bagian nama: Siti Mutmainah dan kota: Yogyakarta, lalu klik tombol Kirim, 
apabila tampil informasi dibawahnya ’Siti Mutmainah berasal dari Yogyakarta’, 
maka skrip telah berjalan dengan baik. Lihat gambar 2.15.

Lho dimana json-nya, perasaan sama aja deh dengan hasil pada skrip-skrip 
sebelumnya. Dalam kasus ini, format json-nya tidak langsung terlihat di browser, 
karena sudah dikonversi agar bisa ditampilkan di browser dalam format HTML 
biasa, tapi Anda juga bisa melihat datanya dalam format JSON dengan bantuan 
Firebug (add-ons di Mozilla Firefox). Lihat gambar 2.16.

 
Catatan:

Bagi Anda pengguna Google Chrome juga ada fasilitas untuk men-debug dan 
melihat format json, namanya Developer Tools.
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Gambar 2.15 Hasil skrip form_json.php

 

Gambar 2.16 Format json dilihat melalui Console Firebug

Pengenalan tentang dasar-dasar Ajax di jQuery saya cukupkan sampai disini dulu, 
karena kita akan lanjutkan ke bab berikutnya yang akan membahas kasus-kasus 
aplikatif yang biasanya diselesaikan oleh Ajax, termasuk nanti ada juga kasus 
json-nya .. biar nggak tambah penasaran, buruan buka halaman berikutnya.


