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Apa itu Ajax?

• AJAX atau Asynchronous Javascript and XML merupakan fitur yang 
terdapat di standard pembangunan sebuah world wide web (WWW).

• Dengan menggunakan AJAX, Anda tidak perlu memuat seluruh bagian
halaman, cukup bagian tertentu saja yang dimuat ulang sesuai
kebutuhan.

• Dengan demikian AJAX dapat menghemat beban pemuatan halaman 
web di sisi client.

• Salah satu kekurangan AJAX adalah history yang tidak dapat dicatat 
ketika mengunjungi bagian – bagian web. 

• Tidak seperti web tanpa AJAX yang dapat menyimpan history Anda
ketika mengunjungi halaman web tertentu. 



Case Study

• Pada latihan kali ini akan digunakan AJAX yang terdapat di JQuery. 

• Hal tersebut dipilih karena dengan JQuery, dapat meringkas waktu
pengembangan aplikasi web yang menggunakan AJAX.

• Agar percobaan AJAX ini lebih terlihat, maka diperlukanlah sebuah data 
yang disimpan di database untuk menampilkan data – data di aplikasi web 
ber-AJAX. 

• Kita akan menggunakan tabel agenda yang terdapat di database 
latihanagenda. Kita akan mencoba membuat fitur lihat agenda, tambah
agenda, dan cari agenda.

• Dalam percobaan ini kita akan menggunakan model agenda_model yang 
sudah pernah digunakan sebelumnya. Hanya saja kita akan menambahkan
function yang digunakan untuk melakukan pencarian agenda. 



Membuat Fitur Lihat Agenda

• Hal pertama yang akan kita pelajari adalah menampilkan isi tabel agenda.

• Jika pada contoh sebelumnya kita hanya menampilkan semua data melalui halaman 
utama. Kini kita akan memisahkannya pada view lain dan memuatnya kedalam bagian
halaman. 

• Hal ini dilakukan agar nanti ketika proses pencarian dapat menampilkan jumlah data 
secara dinamis.

• Kita akan membuat controller dengan nama ajaxsample yang membutuhkan model 
agenda_model, helper url, dan library input. 

• Kemudian kita akan menampilkan halaman utama yang terdapat di 
view_daftar_agenda dan menampilkan daftar agenda yang ada di view_list_agenda. 

• Kenapa dipisah ? Karena dengan cara tersebut kita akan membuat bagian daftar
agenda saja yang dinamis dan menanggapi perubahan. Sehingga tidak perlu semua 
halaman yang dimuat ulang ketika terjadi perubahan.



Membuat Fitur Lihat Agenda

• Simpan source code dibawah ini dengan nama ajaxsample.php di application -> 
controllers. Berikut adalah source code dari controller yang akan kita gunakan untuk
melihat daftar agenda :



Membuat Fitur Lihat Agenda

• Kemudian kita harus membuat halaman utama untuk menampilkan menu dan daftar 
agenda. Berikut adalah source code dari halaman utama yang akan kita bangun:



Membuat Fitur Lihat Agenda

Buatlah folder yang bernama ajaxsample di application -> views. Kemudian simpanlah source code dengan nama
view_daftar_agenda.php di folder ajaxsample



Keterangan Source Code:

• Bagian berikut merupakan cara untuk me-load Jquery ke dalam halaman web:

<script type="text/javascript" src="<?php echo base_url('asset/js/jquery-1.8.3.min.js');?>"></script>

• Bagian berikut akan menampilkan form di halaman utama:

<div id="view-form">

</div>

• Bagian berikut akan menampilkan daftar agenda:

<div id="view-list-agenda">

</div>

• $(document).ready(function(){}); digunakan untuk memulai membuka script Jquery

• $("#view-list-agenda").load('<?php echo site_url('ajaxsample/lihat_agenda');?>'); digunakan untuk
menambatkan tampilan lihat_agenda dari controller ajaxsample ke dalam komponen yang memiliki id 
view-list-agenda

• $("#show-list-agenda").click(function(){}); digunakan untuk menangani event klik pada komponen
yang memiliki id show-list-agenda



Membuat Fitur Lihat Agenda

• Langkah terakhir kita harus membuat view yang berisi daftar agenda yang akan
ditambatkan di halaman utama. Berikut adalah source code nya:

• Simpan source code diatas dengan nama view_list_agenda.php kemudian simpan di 
application -> views -> ajaxsample. 

• Sekarang kita coba akses controller ajaxsample melalui URL berikut:

http://localhost/latihanci1/index.php/ajaxsample



Mengecek AJAX di Browser
Untuk melihat lebih dalam apa yang terjadi ketika AJAX dieksekusi di halaman web yang menggunakan
AJAX, silahkan tekan tombol dibawah untuk mengaktifkan Developer Tools:

• Ctrl + Shift + K jika Anda menggunakan Firefox atau

• Ctrl + Shift + J jika Anda Menggunakan Chrome



Menambahkan Cari Agenda

• Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan fitur searching yang menggunakan
AJAX untuk mempercepat proses pencarian data. 

• Tidak seperti searching yang menggunakan AJAX, searching seperti ini membuat
Anda mendapatkan data lebih cepat dan interaktif ketimbang cara biasa.

• Kita akan membuat sebuah form yang akan menampilkan hasil pencarian dengan
AJAX. Ketika user mengetikkan kata kunci di field pencarian maka saat itu juga hasil
akan dimunculkan melalui AJAX. 

• Disini kita akan menggunakan event keyup() pada Jquery untuk melakukan hal
tersebut.

• Tentunya kita memerlukan sebuah query untuk mengambil data berdasarkan
kemiripan kata kunci yang dituju. Dalam hal ini adalah judul agenda. 

• Query tersebut sudah dibuat sejak awal di bab ini. Sekarang, tinggal menggunakan 
query tersebut di controller ajaxsample. 
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Menambahkan Cari Agenda

• Berikut adalah function cari() dan proses_cari_agenda() di controller ajaxsample
yang akan digunakan untuk proses pencarian:



Menambahkan Cari Agenda

• Setelah membuat function yang dibutuhkan, kini kita akan membuat
form pencarian yang terdiri dari input teks dan tombol batal. 

• Input teks ini digunakan untuk menampung kata kunci, sedangkan
tombol batal digunakan untuk menutup form jika ingin membatalkan
pencarian.

• Kemudian tombol batal akan dihubungkan dengan event click() yang 
akan melakukan penutupan form. Hal ini ditangani oleh Jquery. 

• Sedangkan input teks dihubungkan dengan event keyup() dan event 
tersebut akan menangani proses penampilan hasil data yang hasilnya
akan dimuat ke komponen div yang mempunyai id view-list-agenda. 



Menambahkan Cari Agenda
• Berikut adalah source code dari form pencarian berbasis AJAX:



Menambahkan Cari Agenda

• Simpanlah source code diatas dengan nama form_cari_agenda.php kemudian
simpan di application -> views -> ajaxsample.

• Kemudian coba tampilkan form tersebut dan cobalah mencari salah satu agenda 
yang sudah disimpan di database. 

• Berikut adalah contoh penggunaan dari form pencarian berbasis AJAX :



Menambahkan Fitur Tambah Agenda

• Di fitur tambah agenda ini, function untuk memunculkan form tambah agenda yang 
terdapat di function tambah_agenda() dan memproses nilai – nilai dari form tambah
agenda yang terdapat di function proses_tambah_agenda() tidak terlalu berbeda
jauh. 

• Hanya saja berbeda dalam memanggil view dan cara memproses form tambah
agenda. 

• Berikut adalah function tambah_agenda() dan proses_tambah_agenda() di 
controller ajaxsample:



Menambahkan Fitur Tambah Agenda

• Form tambah agenda akan digunakan sebagai antarmuka antara user dan sistem.

• Bila pada cara tanpa AJAX kita memerlukan atribut action di dalam tag form. Kini hal
tersebut ditangani oleh AJAX Jquery sehingga tidak perlu terjadi proses memuat
ulang seluruh halaman web.

• Form tambah agenda akan memproses tambah agenda ketika terjadi event submit(). 
Event tersebut akan terjadi ketika user menekan tombol submit. 

• Dengan menggunakan AJAX, data akan dikirimkan terlebih dahulu ke function yang 
dituju di controller kemudian jika hal tersebut berhasil maka lakukan aksi terkait saat
proses tambah agenda berhasil. 

• Dalam hal ini jika proses tambah agenda berhasil maka daftar agenda akan dimuat 
ulang.



Menambahkan Fitur Tambah Agenda

• Berikut adalah source code dari form tambah agenda:



Menambahkan Fitur Tambah Agenda

• Berikut adalah source code dari form tambah agenda:

• Simpan source code diatas dengan nama form_tambah_agenda.php dan taruh di 
folder application -> views -> ajaxsample. 

• Kemudian coba akses form tersebut melalui menu tambah agenda dan cobalah buat
agenda baru



Menambahkan Fitur Tambah Agenda

• Tampilan form tambah agenda:



Task

• Buatlah Operasi untuk melakukan

• penampilan data, 

• pencarian data dan

• penambahan data 

dari database Dosen dengan menggunakan Ajax dan CodeIgniter

• Presentasikan hasil pekerjaan Anda di blog Anda masing-
masing
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