
 
BELAJAR XML 

Pengenalan XML 

XML kependekan dari eXtensible Markup Language, dikembangkan mulai tahun 1996 

dan mendapatkan pengakuan dari W3C pada bulan Februari 1998. Seperti halnya HTML, 

XML juga menggunakan elemen yang ditandai dengan tag pembuka (diawali dengan ‘<’ dan 

diakhiri dengan ‘>’), tag penutup(diawali dengan ‘</ ‘diakhiri ‘>’) dan atribut 

elemen(parameter yang dinyatakan dalam tag pembuka misal <form name=”isidata”>). 

Hanya bedanya, HTML medefinisikan dari awal tag dan atribut yang dipakai didalamnya, 

sedangkan pada XML kita bisa menggunakan tag dan atribut sesuai kehendak kita.  

Bagian-bagian XML 

Sebuah dokumen XML terdiri dari bagian bagian yang disebut dengan node. Node-node itu 

adalah:  

 Root node yaitu node yang melingkupi keseluruhan dokumen. Dalam satu dokumen 

XML hanya ada satu root node. Node-node yang lainnya berada di dalam root node.  

 Element node yaitu bagian dari dokumen XML yang ditandai dengan tag pembuka 

dan tag penutup, atau bisa juga sebuah tag tunggal elemen kosong seperti <anggota 

nama=”budi”/> . Root node biasa juga disebut root element  

 Attribute note termasuk nama dan nilai atribut ditulis pada tag awal sebuah elemen 

atau pada tag tunggal. 

 Text node, adalah text yang merupakan isi dari sebuah elemen, ditulis diantara tag 

pembuka dan tag penutup  

 Comment node adalah baris yang tidak dieksekusi oleh parser  

 Processing Instruction node, adalah perintah pengolahan dalam dokumen XML. 

Node ini ditandai awali dengan karakter <? Dan diakhiri dengan ?>. Tapi perlu 

diingat bahwa header standard XML <?xml version=”1.0” encoding=”iso-8859-1”?> 

bukanlah processing instruction node. Header standard bukanlah bagian dari hirarki 

pohon dokumen XML.  

 NameSpace Node, node ini mewakili deklarasi namespace  

 

Processing Instruction       Standard Header 
 

<?xml version=”1.0” encoding=”iso-8859-1”?>  

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="belajar.xsl" ?>  

<!-Dokumen ini menjelaskan tentang isi buku-->  

<Buku  

Judul=”Manajemen Data dan Informasi dengan XML/XSLT”  

Penulis=”Moh Junaedi”>  

<pengantar/>  

<Bab No=”1”>Berkenalan dengan XML/XSLT</Bab>  

<Bab No=”2”>Lebih dekat dengan XML</Bab>  

<Bab No=”3”>Elemen-elemen XSLT</Bab>  

.  

.  

.  

</Buku>  

Attribute         Element kosong 
Rootnode         Comment 



 
Dokumen XML Case Sensitif 

XML membedakan huruf besar dan huruf kecil. 

Contoh yang salah : 
<Nama>Buku Tulis</NAma> 

<NAMA>Buku Tulis</nama> 

Contoh yang benar : 
<nama>Buku Tulis</nama> 

<naMa>Buku Tulis</naMa> 

 

 Contoh Sederhana 

<pesan>  

<dari>MIS Manager</dari>  

<buat>HRD Manager</buat>  

<buat>Bagian rekrut</buat>  

<buat>Computer Suport team</buat>  

<subyek>Permohonan Tenaga kerja baru</subyek>  

<isi>Mohon diberikan tenaga kerja baru untuk mengisi lowongan di 

Departemen MIS</isi>  

</pesan> 

 

Maka tampilan jika dibuka dibrowser  

 
 

 

 

Program Pertama XML 

Buatlah program dengan kode di bawah ini kemudian simpan dengan nama book.xml 

 

  



 
Maka tampilan yang akan terjadi seperti di bawah ini: 

 
Mengaitkan XML dan HTML 

Pengikatan data adalah teknik pertama yang akan Anda pelajarai untuk menampilakn 

sebuah dokumen XML dari dalam sebuah halaman HTML. Konvensioanl. Menampilkan 

XML dari dalam HTML memberikan Anda yang terbaik: penyimpanan data dalam sebuah 

dokumen XML, dengan keluwesan sintaks untuk mmebangun data dan penamaan masing-

masing potongan informasi, plus kekayaan format yang mapan dan kekuatan pemrograman 

HTML yang dinamis. 

Percobaan 1 

Buatlah sebuah dokumen XML seperti dibawah ini (tak samakan sama yang diatas biar 

cepat selesai). Simpan dengan nama book.xml(nama lain juga tidak apa-apa terserah kamu-

kamu aja) 

Tapi maaf kalau ga bisa dikopi, Emang sengaja tak jadikan image biar gak bisa dikopi. 

Agar terbiasa Coding. He....... 

 
 

Setelah dibuat, tinggal buat dokumen HTMl-nya untuk melihat hasilnya. Ini dia codingnya: 

Jangan lupa simpan dengan nama book.html 



 

  
 

<XML ID="dsoBook" SRC="book.xml" /> 

Digunakan unuk mengambil lokasi dokumen XML yang dikehendaki. 

 

<SPAN STYLE="font-weight:bold" DATASRC="#dsoBook" DATAFLD="TITLE"></SPAN> 

Ini gabungan dengan CSS yang internal(ingat ga????). DATAFLD mengambil elemen yang 

ada pada dokumen XMl. Begini caranya mengikat atau memanggil dokumen XML. Udah 

paham belum??? 

Kalau belum tanya sama asisten masing-masing(hahahahahaha.....) 

Kalau sukses tampilan seperti di bawah ini: 

 
Setelah selesai kita lanjut ke percobaan kedua 

 

 



 
Percobaan 2 (Menampilkan dalam bentuk tabel) 

Tulis program dibawah ini. Sebenarnya gak jauh beda sama yang tadi cuma data-data 

aja ditambah lebih banyak. Untuk data yang akan dimasukkan sesuai selera dan kemampuan 

Anda. (dokumen ini disimpan dengan nama Inventory.xml) 

 
 

Kalau selesai buat dokumen HTML-nya, disimpan dengan nama Inventory Table.html 

 
 

 



 
<TABLE DATASRC="#dsoINVENTORY" BORDER="1" CELLPADDING="5"> 

 

Seperti biasa mengambil lokasi dsoINVENTORY  yaitu Inventory.xml 

 

Dan ini hasil tampilannya 

 
Agar tampilan menarik kita modifikasi dengan menambahkan pagging. Coba bayangkan 

kalau datanya sampe ribuan? Pasti akan banyak sampe ke bawah. 

Pertama-tama, kita isi dulu datanya dengan cukup banyak(sekitar 10 aja). Kemudian 

disimpan dengan nama sesuai keinginan Anda(jangan lupa nanti src/lokasi pengambilan data 

xml-nya diganti juga). Dokumen kami disimpan dengan nama Inventory Big.xml. 

Setelah dirasa cukup datanya kita buat dokumen HTML-nya seperti di bawah ini disimpan 

dengan nama Inventory Big Table.html 

 



 
Maka hasil tampilannya seperti dibawah ini 

 
Sebenarnya tida ada yang berbeda dengan pemanggilan XML sebelumnya  hanya ditambah 

dengan kode-kode  program ini: 

<BUTTON ONCLICK="bukutable.firstPage()">First Page</BUTTON> 

<BUTTON ONCLICK="bukutable.previousPage()">Previous Page</BUTTON> 

<BUTTON ONCLICK="bukutable.nextPage()">Next Page</BUTTON> 

<BUTTON ONCLICK="bukutable.lastPage()">Last Page</BUTTON> 

 

Baris ini yang membuat paging, semuanya sudah masuk disana jadi tidak butuh lai kode-kode 

untuk membuat paging 

<TABLE ID="bukutable" DATAPAGESIZE="2" DATASRC="#dsobuku" BORDER="1" 

CELLPADDING="5"> 

 

DATAPAGESIZE="2" -> menunjukkan data yang akan tampil(disini Cuma 2 data saja. Bisa 

ditambah kok) 

Gimana? Mudah bukan membuat sebuah program dengan xml. Jadi jangan ragu untuk belajar 

XML 

 

Percobaan 3 

Sebelum lanjut, bisa lihat-lihat hp dulu takut ada sms+MC, atau mau buang air kecil. Atau 

mau teriak boleh-boleh aja asal nggak menggangu teman dan asistennya aja. 

Kalau udah siap kita mulai dengan program terakhir(aduh senangnya udah yang terakhir bisa 

cepat pulang dech....). kita akan membuat program  pencarian seakan-akan lengkap saja 

proram kita, setelah mulai buat isi data, pemanggilan data samapi program pencariannya juga 

ada.  

Pertama, kita siapkan dokumen XML(pakai yang lama aja, yang tadi udah dibuat paging, 

OK?) 

Kalau dokumennya hilang yang buat lagi donk..... 

 

  



 
Begini kode programnya, jangan lupa disimpan dengan nama Inventory Find.html 

 



 
Maka tampilan hasilnya adalah sebagai berikut 

 
 

<BUTTON ONCLICK='FindBooks()'>Search</BUTTON> 

 

Jika kita menekan tombol Search maka akan memanggil fungsi FindBooks yang ada pada 

kode JavaScript(jangan sampai lupa, baru 1 minggu kan?) 

Gampang bukan belajar XML-nya, atau masih bingung???? Jangakan yang baru belajar yang 

nulis aja awal-awal juga bingung. Kalau masih bingung juga bisa tanya sama teman asisten 

atau yang lain. 

Selesai sudah kita belajar XML-nya. Mohon dikembangkan lagi, aplikasi-aplikasi di atas 

masih sederhana dan udah banyak buku-buku yang membahas masalah ini.  

Penulis mohon maaf kalau ada kata-kata atau kalimat yang tida enak di hati.   
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