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Lab 0: Overview 

Sebelum kita memasuki hands on lab dari buku ini, penulis ingin memberikan dahulu gambaran 

singkat mengenai kekuatan, serta fitur-fitur baru dari Visual Basic 9.0 (VB 9.0) yang mendukung 

pemrograman dengan data yang intensif. 

VB selalu sudah selalu memusatkan pada membangun aplikasi yang prakmatik, data-oriented, dan 

aplikasi-aplikasi yang berhubungan denga line of business. Selagi pergerakan .NET membawa 

kekuatan dari framework yang menyatu dan platform yang teratur kepada pengembang aplikasi, seri 

berikutnya dari VB meliputi kumpulan fitur-fitur yang menghasilkan efek yang besar kepada 

produktivitas developer saat membangun aplikasi berbasis data. Extension dan fitur-fitur baru dari 

VB 9.0 memperkenalkan fasilitas query serba guna yang bisa digunakan untuk semua sumber data 

entah itu relational, susunan objek hirarkis, ataupun dokumen XML. 

Pada buku ini, penulis mencoba membahas singkat mengenai keseluruhan dari fitur-fitur baru dari 

VB 9.0 dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 2008 Express. Kemudian pada bab-bab 

selanjutnya akan dibahas penerapannya dengan menggunakan hands on lab untuk memanfaatkan 

kekuatan dari VB 9. 0 dan .NET 3.5 seperti LINQ dan WPF. 

Memulai VB 9.0 

Untuk melihat kekuatan dari fitur-fitur VB 9.0 ini, mari kita coba mulai dengan contoh dari CIA World 

Fackbook database. Database ini berisi informasi mengenai data geografis, ekonomi, sosial, serta 

politik mengenai negara-negara di dunia. Pada contoh kali ini, penulis mencoba memulai dengan 

skema untuk nama negara, luas wilayah, serta banyaknya populasi di negara tersebut. Kita akan 

coba menggambarkan skema tersebut dalam VB 9.0 dengan menggunakan class ini: 

 

 

 

 

 

Class Country 

    Private country_name As String 

    Private country_area As Long 

    Private country_population As Integer 

     

    Public Property Name() As String 

       .....  

    End Property 

 

    Public Property Area() As Long 

        ..... 

    End Property 

 

    Public Property Population() As Integer 

        ..... 

    End Property 

End Class 

http://www.microsoft.com/express/
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Dibawah ini merupakan bagian dari database beberapa negara yang akan kita gunakan: 

   

 

Dengan daftar seperti diatas, maka kita bisa meng-query semua negara yang populasinya kurang dari 

satu juta dengan menggunakan query expression seperti berikut ini: 

   

 

Karena hanya Madagascar yang memiliki penduduk lebih dari satu juta, maka program diatas akan 

menghasilkan output seperti ini: 

 

Sekarang mari kita pelajari programnya untuk memahami fitur dari VB 9.0 yang membuatnya sangat 

sederhana. Pertama-tama, deklarasi dari tiap expressions yang merepresentasikan Countries 

dengan menggunakan object-initializer yang baru dengan sintak New Country With {.Name=...} 

untuk membuat sebuah instance object yang complex melalui sintak expression-based yang ringkas 

yang sama persis dengan statement With. 

Deklarasi variabel juga mengilustrasikan deklarasi dengan cara implicitly typed local-variable, 

dimana compiler mengartikan tipe dari variabel local Countries dari initializer expression yang 

ada di sisi kanan dari deklarasi ( tanda “=” ). Deklarasi di atas sama saja dengan deklarasi secara 

explicitly typed local-variable sebagai berikut. 

  

Kemudian, berikutnya untuk deklarasi variabel local smallcountries diinisialisasi dengan 

expression berbentuk SQL-style query untuk mencari negara yang memiliki penduduk kurang dari 

satu juta. Kemiripan dengan SQL ini sangat disengaja, membuat programmer yang sudah tahu SQL 

untuk memulai dengan sintak-sintak query di VB dengan lebih cepat. 

Dim countries() = { _ 

  New Country With {.Name = "Palau", .Area = 458, .Population = 16952}, _ 

  New Country With {.Name = "Monaco", .Area = 1.9, .Population = 31719}, _ 

  New Country With {.Name = "Belize", .Area = 22960, .Population = 219296}, _ 

  New Country With {.Name = "Madagascar", .Area = 587040, .Population = 13670507}} 

 

Dim smallcountries = From negara In countries Where _ 

   negara.Population < 1000000 Select negara 

 

For Each negara1 In smallcountries 

    Console.WriteLine(negara1.Name) 

Next 

Dim countries As country() = {...} 
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Pada code diatas, compiler mengartikan tipe dari smallcountries sebagai IEnumerable(Of 

Country) berdasarkan tipe dari hasil query expression. Compiler mengartikan query expressionnya 

sendiri dengan memanggil API dari LINQ, yang mana mengimplement operator query untuk semua 

tipe yang mengimplement IEnumerable(Of T). Pada kasus ini, jika diterjemahkan adalah 

sebagai berikut: 

 

Sekarang setelah kita melihat sedikit tentang fitur-fitur bari di VB 9.0, mari kita lihat secara detail 

satu persatu mengenai fitur tersebut. 

 

Implicitly Typed Local Variables 

Pada sebuah deklarasi dengan implicitly typed local-variable, tipe dari local-variable diartikan dari 

initializer expression pada sisi kanan dari statement deklarasi. Sebagai contoh, compiler mengartikan 

tipe dari semua variable berikut ini: 

 

Deklarasi diatas, diartikan sama persis dengan explicity typed sebagai berikut: 

 

Variable pada loop-control seperti For...Next atau For Each...Next juga bisa merupakan 

implicitly typed local variable. Pada saat variable loop-control di sepesifikasikan, misalkan sebagai  

For I = 0 To SmallCountries.Count, atau sebagai For Each country In 

smallCountries, identifier membuat sebuah variabel baru, dimana tipenya diartikan dari 

collection expression dan lingkupnya adalah seluruh loop.  

 

 

Dim smallcountries = From negara In countries Where _ 

   negara.Population < 1000000 Select negara 

 

 

Dim smallCountries As IEnumerable(Of Country) = _ 

countries.Where(Function(country) country.Population < _  

1000000).Select(Function(country) country) 

Dim nama = "Jakarta" 

Dim area = 3.4 

Dim population = 16000 

Dim nama As String = "Jakarta" 

Dim area As Float = 3.4 

Dim population As Integer = 16000 
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Object dan Array Initializers 

Di Visual Basic, With statement menyederhanakan akses ke beberapa anggota dari nilai aggregate 

tanpa perlu menspesifkasiakan target beberapa kali. Didalam blok With statement, expression 

untuk mengakses anggota dimulai dengan titik (.) yang dievaluasi kalau titik tersebut didahului oleh 

target expression dari With statement. Sebagai contoh, statement berikut menginisialisasi sebuah 

instance bari dari Country dan diikuti dengan menginisialisasi field-field nya dengan nilai yang 

dibutuhkan: 

  

 

 

Object initializer baru di VB 9.0 adalah sebuah bentuk expression-based dari With untuk membuat 

instance-instance dari object yang rumit dengan cara yang singkat. Dengan menggunakan object 

initializers, kita dapat menggabungkan kedua statement diatas menjadi sebuah deklarasi (implicitly 

typed) local, sebagi berikut: 

 

Cara inisialisasi objek seperti ini sangat penting. Sebuah query terlihat sebagai deklarasi object yang 

dinisialisasikan dengan klausal Select pada sisi kanan dari tanda sama dengan. Karena klausal 

Select mengembalikan sebuah expression, maka kita harus bisa menginisialisasikan seluruh object 

dengan single expression. 

Sebagai mana yang telah kita lihat, object initializers juga tepat untuk membut kumpulan dari object-

object rumit. Arrays bisa diinisialisasikan dan tipe dari element-elementnya diartikan dengan 

menggunakan sebuah array initializer expression. Sebagai contoh, diberikan class City sebagai 

berikut: 

  

 

Dim palau As New Country() 

With palau 

   .Name = "Palau" 

   .Area = 458 

   .Population = 16952 

End With 

Dim palau = New Country With {.Name = "Palau", .Area = 458, _ 

.Population = 16952} 
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Kita bisa membuat array dari ibukota-ibukota negara sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Anonymous Types 

Sering, kita hanya ingin membuang beberapa anggota dari hasil query. Sebagai contoh, kita mungkin 

hanya ingin tahu nama kota serta negara dari daftar ibukota yang berada pada daerah tropis, 

menggunakan garis lintang yaitu kolom Latitude dari data sumber yang kita miliki untuk 

mengidentifikasikan kota tropis, tapi dengan membuang kolom-kolom lintang tersebut dari hasil. Di 

VB 9.0, kita dapat melakukan ini dengan membuat instance objek baru – tanpa memberi nama tipe – 

untuk setiap kota C yang lintangnya berada diantara lintang Cancer dan lintang Capricorn: 

 

Class City 

    Private city_name As String 

    Private country_name As String 

    Private city_longitude As Long 

    Private city_latitude As Long 

    Public Property Name... 

    Public Property Country... 

    Public Property Longitude... 

    Public Property Latitude... 

 

End Class 

Dim Capitals() = { _ 

    New City With { _ 

      .Name = "Antanarivo", _ 

      .Country = "Madagascar", _ 

      .Longitude = 47.4, _ 

      .Latitude = -18.6}, _ 

    New City With { _ 

      .Name = "Belmopan", _ 

      .Country = "Belize", _ 

      .Longitude = -88.5, _ 

      .Latitude = 17.1}, _ 

    New City With { _ 

      .Name = "Monaco", _ 

      .Country = "Monaco", _ 

      .Longitude = 7.2, _ 

      .Latitude = 43.7}, _ 

    New City With { _ 

      .Name = "Koror", _ 

      .Country = "Palau", _ 

      .Longitude = 135, _ 

      .Latitude = 8}} 
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Tipe dari local variable tropical adalah kumpulan dari instance-instance dari anonymous type, yang 

diartikan seperti IEnumerable(Of { Name As String, Country As String }). Compiler 

Visual Basic akan membuat class implisit, misalkan, class 

_Name_As_String_Country_As_String_, dimana nama anggota dan tipenya diartikan dari 

object initializer, sebagai berikut: 

 

 

 

Pada program yang sama, compiler akan menggabungkan anonymous type – anonymous type 

lainnya yang identik.  

Karena anonymous type sering digunakan untuk menggambarkan anggota-anggota dari tipe yang 

sudah ada, VB 9.0 memungkinkan penulisan sederhana untuk New With { city.Name, 

city.Country } untuk mempersingkat bentuk panjang dari New With { .Name = 

city.Name, .Country = city.Country }. Saat digunakan sebagai hasil dari query expression, 

kita bisa lebih jauh lagi mempersingkat penulisan dari initializer, sebagai berikut: 

 

 

Perhatikan bahwa kedua bentuk penyingkatan sama persis dengan bentuk panjangnya diatas. 

Deep XML Support 

LINQ to XML merupakan API pemrograman XML in-memory baru yang dirancang secara spesifik 

untuk meningkatkan kapabilitas dari .NET Framework yang terakhir seperti framework Language-

Const TropicOfCancer = 23.5 

Const TropicOfCapricorn = -23.5 

 

Dim tropical = From city In Capitals Where city.latitude <= TropicOfCancer _ 

               AndAlso city.latitude >= TropicOfCapricorn _ 

               Select New With {city.name, city.country} 

Class _Name_As_String_Country_As_String_ 

    Public Property Name() As String 

    Public Property Country As String 

    ... 

End Class 

Dim tropical = From city In Capitals Where city.latitude <= TropicOfCancer _ 

              AndAlso city.latitude >= TropicOfCapricorn _ 

              Select New With {city.name, city.country} 
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Integrated Query. Seperti pemahaman query yang sudah familiar, sintak yang pas yang mendasari 

query operator dari .NET Framework. VB 9.0 menyediakan dukungan yang mendalam untuk LINQ to 

XML melalui XML literals dan  XML properties. 

Untuk mengilustrasikan XML literals, mari kita melakukan query terhadap sumber data relational 

Countries dan Capitals untuk membentuk sebuah model XML hirarkis yang didalamnya 

terdapat ibukota dari setiap negara sebagai child element dan menghitung kerapatan populasi 

sebagai attribute. 

Untuk mencari ibukota dari sebuah negara, pertama-tama kita melakukan join terhadap nama dari 

setiap negara dan nama negara dari setiap kota. Diberikan sebuah negara dan ibukotanya, kita bisa 

dengan mudah membentuk potongan XML dengan cara mengisi pada expression hole dengan nilai 

yang telah dihitung. Kita akan menulis “hole” untuk VB expression dengan menggunakan sintak ASP, 

seperti pada Name=<%= country.Name %> or <Name><%= city.Name %></Name>. Berikut ini 

merupakan query yang menggabungkan XML literals: 

 

 

 

 

 

Perhatikan bahwa tipe XElement bisa dihapuskan dari deklarasi, pada kasus seperti tersebut maka 

akan diartikan, seperti local declaration lainnya. 

Pada deklarasi ini, hasil dari query Select akan digantikan didalam element <Countries>. 

Dengan demikian, query Select merupakan isi dari ‘hole’ pertama, dibatasi oleh tag ASP <%= dan 

%> di dalam <Countries>. Karena hasil dari query Select merupakan sebuah expression, dan 

XML literals adalah expression, maka sangat natural untuk menyarangkan XML literal lainnya di 

dalam Select itu sendiri. Literal yang bersarang ini sendiri berisi nested attribute “holes” untuk 

country.name dan kerapatan populasi yang telah dihitung 

Dim countriesWithCapital As XElement = _ 

    <Countries> 

     <%= From country In countries, city In Capitals _ 

         Where country.Name = city.country _ 

         Select <Country Name=<%= country.name %> 

                    Density=<%= country.population / country.area %>> 

                     <Capital> 

                         <Name><%= city.name %></Name> 

                         <Longitude><%= city.longitude %></Longitude> 

                      <Latitude><%= city.latitude %></Latitude> 

                     </Capital> 

                </Country> _ 

     %> 

</Countries 
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Country.Population/Country.Area, dan nested element “holes” untuk nama dan koordinat 

dari ibukota negara.  

Saat dicompile dan dijalankan, query di atas akan mengembalikan dokumen XML sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB 9.0 meng-compile XML literals menjadi object System.Xml.Linq normal, memastikan 

interoperabilitas penuh antara Visual Basic dan bahasa lain yang menggunakan LINQ to XML.  

Selain membentuk XML, VB 9.0 juga menyederhanakan akses ke struktur XML dengan menggunakan 

XML properties, yang mana, identifier-identifier pada kode Visual Basic diikat pada saat run time ke 

attribute-attribute dan element-element XML yang bersesuaian. Sebagai contoh, kita bisa mencetak 

kerapatan populasi sebagai berikut: 

 

 

Compiler mengetahui untuk menggunakan late binding terhadap object normal saat target 

expression dari sebuah deklarasi, assignment, atau initialization adalah bertipe Object. Compiler 

tahu harus menggunakan binding terhadap XML saat target expression merupakan tipe atau 

kumpulan dari, Xelement, Xdocument, atau Xattribute. 

<Countries> 

 <Country Name="Palau" Density="0.037117903930131008"> 

   <Capital> 

     <Name>Koror</Name><Longitude>135</Longitude><Latitude>8</Latitude> 

   </Capital> 

 </Country> 

 <Country Name="Monaco" Density="16694.21052631579"> 

   <Capital> 

     <Name>Monaco</Name><Longitude>7.2</Longitude><Latitude>3.7</Latitude> 

   </Capital> 

 </Country> 

 <Country Name="Belize" Density="9.5512195121951216"> 

   <Capital>   

<Name>Belmopan</Name><Longitude>8.5</Longitude><Latitude>17.1</Latitude> 

   </Capital> 

 </Country> 

 <Country Name="Madagascar" Density="23.287181452711909"> 

   <Capital> 

     <Name>Antananarivo</Name> 

     <Longitude>47.4</Longitude><Latitude>-18.6</Latitude> 

   </Capital> 

  </Country> 

</Countries> 

For Each Country In countriesWithCapital.<Country> 

            Console.WriteLine("Density = " & Country.@Density) 

            Console.WriteLine("Latitude = " & Country...<Latitude>.Value) 

Next 
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Query Comprehensions 

Sebuah query operator adalah operator seperti Select, Order By, atau Where yang bisa 

diterapkan untuk kumpulan nilai terhadap keseluruhan collection sekaligus. Sebuah query 

expression adalah sebuah expression yang menerapkan sederetan operator-operator query 

terhadap sebuah collection. Sebagai contoh, query berikut ini mengambil sebuah collection dari 

negara-negara dan mengembalikan nama-nama dari semua negara dengan penduduk kurang dari 

satu juta: 

 

 

Sintak query expression dirancang untuk sedekat mungkin mirip dengan standard sintak dari 

relational SQL, dengan maksud bahwa siapapun yang sudah familiar dengan SQL akan bisa 

menggunakan query expression dengan sedikit instruksi dan petunjuk. Sintaknya tidak dibatasi, 

namun, bukan berarti query expression merupakan terjemahan dari SQL ke Visual Basic. Karena SQL 

dirancang dalam model relational penuh, beberapa idiom tidak bisa digunakan. Ditambah lagi, 

banyak sintak dan semantik dari SQL konflik atau tidak berhubungan dengan sintak atau semantik 

yang ada di Visual Basic. Namun demikian, meskipun query expression familiar terhadap orang yang 

sudah familiar dengan SQL, tetap ada perbedaan yang harus dipelajari. 

Query expression diterjemahkan untuk memanggil sequence operator pada queryable type yang 

dispesifikasikan sebagai sumber di klausal From. Sequence operator telah secara umum didefine 

sebagai extension methods pada tipe sumber, mereka diikat kepada sequence operator papaun yang 

ada pada lingkup. 

Beberapa query operator seperti From, Select, and Group By, memperkenalkan jenis khusus 

dari local variable yang dinamakan range variable. Secara default, sebuah range variable dibatasi 

dari operator pertama sampai operator yang menyembunyikan range variable dan 

merepresentasikan sebuah property atau kolom dari sebuah baris dalam collection saat query 

dievaluasi. Sebagai contoh, pada query berikut: 

 

Dim smallcountries = From negara In countries Where _ 

   negara.Population < 1000000 Select negara 

 

 

Dim smallcountries = From negara In countries Where _ 

   negara.Population < 1000000 Select negara 
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Operator From memperkenalkan range variable negara bertipe “Country”. Query operator 

berikutnya yaitu Where kemudian me-refer ke range variable negara untuk merepresentasikan 

setiap baris dari filter expression negara.Population < 1000000. 

Beberapa query operator lainnya, seperti Distinct, tidak mengunakan atau mengganti control 

variable. Query operator seperti  Select menyembunyikan range variable yang sekarang didalam 

scope dan memperkenalkan range variable lain. Contoh, pada query: 

 

 

Query operator Order By hanya memiliki akses terhadap range variable country.Name dan Pop 

yang diperkenalkan oleh operator Select; jika operator Order By mencoba untuk me-refer 

country, maka error compile akan terjadi. 

Jika sebuah query berakhir tanpa operator Select, hasilnya merupakan collection dengan tipe yang 

diproyeksikan oleh semua variable control yang ada dalam scope.  

How query expressions are unlike SQL: Compositionality and hierarchical data 

Query expressions di VB 9.0 adalah fully compositional, maksudnya adalah query bisa dibentuk 

bersarang atau dibangun dengan cara meng-append sebuah query dengan operator query 

tambahan. Compositionality membuat mudah untuk memahami query yang panjang dan besar 

dengan hanya memahami masing-masing subexpression sendiri-sendiri dan membuat mudah untuk 

mengikuti semantik dan tipe yang berada pada setiap query operator. Namun, compositionality 

berbeda dengan SQL query yang dilihat sebagai blok monolitik. 

Sebagai tambahan, API LINQ cenderung mengimplementasikan sequence operator deferred 

execution. Maksudnya adalah query tidak dievaluasi sampai hasilnya telah dienumerasi. Untuk LINQ 

to SQL, maksudnya adalah query tidak di-remote ke SQL sampai hasilnya diminta. Artinya bahwa, 

dengan memisahkan query menjadi beberapa statement tidak berarti terjadi komunikasi ke 

database berulang-ulang. Hasilnya, apa yang menjadi nested query di SQL menjadi compostional 

query di LINQ. 

 

Dim smallCountries = From country In countries _ 

                     Select country.Name, Pop = country.Population _ 

                     Order By Pop 
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Query Operator 

Bagi para developer yang sudah familiar dengan SQL maka akan mengenali operator-operator query 

yang menjadi dasar pada .NET. 

- Operator From dapat memunculkan atau memperkenalkan satu atau lebih range variable 

dan entah menspesifikasikan collection kepada query atau menghitung nilai untuk range 

variable 

- Operator Select menspesifikasikan bentuk dari output 

- Operator Where dan Distinct membatasi nilai dari collection 

- Operator Order By menentukan urutan dari output collection 

- Operator Skip, Skip While, Take dan Take While mengembalikan subset dari collection 

berdasarkan perintah maupun kondisi 

- Operator Union, Union All, Except, dan Intersect mengambil dua collection dan 

menghasilkan satu collection 

- Operator Group By mengelompokkan collection berdasarkan satu atau lebih kriteria 

- Operator Avg, Sum, Count, Min, dan Max mengumpulkan sebuah collection dan 

menghasilkan nilai 

- Operator Any dan All mengumpulkan collection dan mengembalikan sebuah nilai boolean 

berdasarkan sebuah kondisi 

- Operator Join mengambil dua collection dan menghasilkan sebuah collection berdasarkan 

pencocokan kunci yang diambil dari element 

- Operator Group Join melakukan penggabungan kelompok dari dua collection berdasarkan 

pencocokan kunci yang diambil dari element 

Sintak lebih lengkapnya untuk setiap operator dapat dilihat lagi pada language specification. Sebagai 

contoh, query berikut ini digunakan untuk mencari ibukota-ibukota dari masing-masing negara dan 

mengurutkan nama negara berdasarkan lintang dari ibukotanya: 

 

 

Untuk query yang menghitung nilai scalar berdasarkan collection, operator Aggregate dapat 

digunakan terhadap collection. Query berikut ini untuk mencari jumlah dari negara-negara kecil dan 

menghitung rata-rata kerapatan: 

Dim countriesWithCapital = _ 

              From country In countries _ 

              Join city In Capitals On country.Name Equals city.Country _ 

              Order By city.Latitude _ 

              Select country.Name 
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Extension Methods dan Lambda Expressions 

Banyak kekuatan dasar dari standar infrastruktur query di .NET Framework berasal dari extension 

methods dan lambda expressions. Extension methods merupakan method yang di bagi dan ditandai 

dengan attribute-attribute custom yang memungkinkan mereka untuk dipanggil dengan sintak 

instance-method. Kebanyakan dari extension method memiliki signature yang mirip. Argumen 

pertama menyatakan instance dimana method diterapkan, dan argumen kedua merupakan predikat 

yang diterapkan.  

Seperti kebanyakan query operator standar seperti Where, Select, SelectMany, dan seterusnya 

telah di-define sebagai extension methods yang mengambil delegates dengan tipe Func(Of S,T) 

sebagai argumen. Compiler membuat closures, delegates yang menangkap konteks sekelilingnya, 

dan mengirimkan mereka menjadi method call. Sebagai contoh, dengan query berikut ini, compiler 

membentuk lambda expressions yang merepresentasikan delegates untuk dikirimkan ke fungsi 

Select dan Where: 

 

Compiler kemudian membentuk dua lambda expressions untuk projection dan predicatenya: 

 

Kemudian query diatas di terjemahkan ke method calls menjadi standard query, mengirimkan source 

dan lambda expression sebagai argumen: 

 

 

 

Dim popInfo = _ 

              Aggregate country In countries _ 

              Where country.Population < 1000000 _ 

              Into Total = Count(), Density = _ 

              Average(country.Population / country.Area) 

Dim smallcountries = From country In countries Where _ 

   country.Population < 1000000 Select country 

 

 

Function (Country As Country) country.Name 

Function (Country As Country) country.Population < 1000000 

 

Dim smallCountries = _ 

  Enumerable.Select( _ 

  Enumerable.Where(countries, _ 

  Function(country As Country) country.Population < 1000000), _ 

  Function(country As Country) country.Name) 
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Nullable Types 

Database relational menghadirkan semantik untuk nilai yang bisa null (nullable value) yang sering 

tidak konsisten dengan bahasa pemrograman pada umumnya dan juga sering tidak familiar dengan 

programmer. Pada aplikasi dengan data yang intensif, sangat kritis bagi program untuk mengangani 

semantik seperti tersebut secara jelas dan benar. Menyadari kebutuhan ini, dengan .NET Framework 

2.0, CLR telah menambahkan dukungan run-time untuk nullability dengan menggunakan tipe generik 

Nullable(Of T As Structure). Dengan menggunakan tipe ini kita bisa men-declare versi 

nullable dari tipe nilai seperti Integer, Boolean, Date, dan lain sebagainya. Sintak Visual Basic 

untuk tipe nullable adalah T?.  

Sebagai contoh, karena tidak semua negara adalah negara merdeka, kita bisa menambahkan 

anggota baru dari class Country yang merepresentasikan tanggal kemerdekaan, jika ada: 

 

 

 

Tanggal kemerdekaan dari negara Palau adalah #10/1/1994#, tapi British Virgin Islands merupakan 

daerah teritori dari United Kingdom, sehingga tanggal kemerdekaannya tidak ada atau Nothing. 

 

 

 

 

 

Visual Basic 9.0 mendukung three-valued logic dan aritmatika propagasi null kepada nilai nullable, 

yang berarti jika satu dari operand aritmatik, perbandingan, logika, atau bitwise, shift, string, atau 

tipe operasi adalah Nothing, maka hasilnya akan Nothing. Jika kedua operand merupakan nilai 

Partial Class Country 

    Private independence_day As Date? 

 

    Public Property Independence() As Date? 

        ... 

    End Property 

End Class 

Dim palau = _ 

  New Country With { _ 

    .Name = "Palau", _ 

    .Area = 458, _ 

    .Population = 16952, _ 

    .Independence = #10/1/1994#} 

 

Dim virginIslands = _ 

  New Country With { _ 

    .Name = "Virgin Islands", _ 

    .Area = 150, _ 

    .Population = 13195, _ 

    .Independence = Nothing} 
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yang benar, maka operasi dijalankan dengan nilai dari operand, kemudian hasilnya diubah menjadi 

nullable. 

Karena Palau.Independence dan VirginIslands.Independence kedua-duanya memiliki tipe 

Date?, maka compiler akan menggunakan aritmatik propagasi null untuk operasi pengurangan 

seperti dibawah ini, dan tipe dari deklarasi lokal PLength dan VILength kedua-duanya akan 

menjadi TimeSpan?. 

  

Nilai dari pLength adalah 3980.00:00:00 karena kedua operand tidak ada yang Nothing. Di sisi 

lain, karena nilai dari VirginIslands.Independence adalah Nothing, hasilnya lagi-lagi bertipe 

TimeSpan?, tapi nilai dari vILength akan Nothing karena propagasi null. 

  

Seperti di SQL, operator perbandingan akan melakukan propagasi null, dan operator logika akan 

menggunakan three-valued logic. Pada pernyataan If dan While, Nothing diinterpretasikan 

sebagai False; karena itu pada code snippet dibawah ini, maka cabang Else yang akan diambil: 

 

 

Perhatikan bahwa pada three-valued logic, persamaan X = Nothing, dan Nothing = X selalu 

menghasilkan Nothing; untuk mengecek kalau X adalah Nothing, maka kita bisa melakukan 

perbandingan two-valued logic X adalah Nothing atau Nothing adalah X. 

 

Setelah kita mengetahui mengenai fitur-fitur baru yang ada pada Visual Basic 9.0, sekarang kita akan 

mulai mencoba menerapkannya dalam aplikasi dengan menggunakan Visual Basic Express 2008. 

  

Dim pLength = #8/24/2005# - Palau.Independence          ‘ 3980.00:00:00 

Dim vILength = #8/24/2005# - virginIslands.Independence ‘ Nothing 

If vILength < TimeSpan.FromDays(10000) Then 

  ... 

Else 

  ... 

End If 
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Lab 1: LINQ Project 

Pada Lab 1 ini, kita akan mencoba memulai sebuah project LINQ. LINQ merupakan kumpulan 

extension untuk C# dan Visual Basic dan juga merupakan model pemrograman yang terpadu yang 

memperluas framework .NET untuk melakukan query terhadap object, database, dan XML dengan 

lebih terintegrasi. 

Pertama, kita akan mencoba fitur dasar termasuk operator query standar seperti yang telah kita lihat 

pada bab sebelumnya. Kita akan melihat bagaimana manipulasi data bisa terjadi kepada object di 

memory, tabel database, dan dokumen XML. API LINQ tersebut juga sudah dibantu dengan 

IntelliSense™ dan pengecekan pada saat proses compile tanpa merubah menjadi query yang 

berbentuk string. Lab ini akan mencoba memanfaatkan dasar teknologi LINQ. 

Apa saja yang dicakup dalam Lab 1 ini: 

 Mengggunakan LINQ dengan Collection pada memory 

 Xlinq: Linq untuk Dokumen XML 

 

Latihan 1 – Menggunakan LINQ dengan Collection pada Memory 

Pada latihan ini, kita akan belajar bagaimana melakukan query terhadap sederetan object. Semua 

collection yang yang mendukung interface generic System.collections.Generic.Ienumerable(Of T) 

digolongkan sebagai sebuah sequence dan bisa dioperasikan dengan menggunakan operator query 

standar pada LINQ. Dukungan juga termasuk untuk tipe yang di-define menggunakan 

System.Collection.Ienumerable sehingga code yang sudah ada akan bekerja dengan LINQ juga. 

Operator query standar dari LINQ memudahkan programmer untuk membentuk query dan 

projection sebagai mana mereka membuat tipe baru.  

 

Tugas 1 – Membuat Linq Solution 

1. Klik Start | All Programs | Microsoft Visual Basic Express 2008 

2. Klik File | New Project 

3. Pada panel Template, klik Console Application 

4. Beri nama solution dengan nama “Linq HOL VB” pada field Name 

5. Klik OK 
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Tugas 2 – Melakukan Query Terhadap Kumpulan Integer 

1. Pada Solution Explorer, klik ganda Module1.vb 

2. Buat method baru yang merupakan kumpulan dari Integer-integer, letakkan method ini di 

bawah Sub Main: 

 

 

 

3. Kemudian tambahkan code seperti dibawah ini untuk melakukan query terhadap bilangan 

genap: 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan bahwa sisi kiri dari assignment tidak secara eksplisit menuliskan tipenya. Hal 

ini dimungkinkan karena salah satu dari fitur baru (seperti yang sudah dijelaskan pada bab 

sebelumnya) memungkinkan implicitly typed local variable, dimana type dari variable 

diperoleh langsung dari deklarasi pada sisi kanan assignment. Sisi kanan dari assignment 

adalah query expression, yang merupakan salah satu language extension pada VB 9.0 yang 

diperoleh dari Linq.  

Sub NumQuery() 

    Dim numbers() = {1, 4, 2, 7, 8, 9} 

 

End Sub 

Sub NumQuery() 

    Dim numbers() = {1, 4, 2, 7, 8, 9} 

 

    Dim evenNumbers = From num In numbers _ 

                      Where num Mod 2 = 0 _ 

                      Select num 

End Sub 
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4. Kemudian tambahkan code berikut ini untuk menampilkan hasilnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan bahwa pernyataan For Each telah dikembangkan juga untuk menggunakan 

type inference: kita tidak perlu menentukan tipe dari ‘number’. 

5. Terakhir, tambahkan pemanggilan untuk method NumQuery pada method Main” 

 

 

 

6. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi. Window Console akan keluar. Sesuai dengan yang 

diharapkan, semua bilangan genap akan ditampilkan (bilangan 4,2, dan 8 tampil pada 

console). 

7. Tekan Enter untuk keluar dari aplikasi 

Baris terakhir, Console.ReadKey(), digunakan untuk menghindari window console 

menghilang sampai ada character yang ditekan pada keyboard.  

 

Tugas 3 – Melakukan query terhadap tipe structure 

1. Pada tugas ini, kita akan mencoba bergerak dari tipe primitive dan mencoba menerapkan 

fitur query kepada tipe structure. Pada deklarasi Module1, tambahkan code berikut untuk 

membentuk class Person: 

 

 

 

 

Sub NumQuery() 

    Dim numbers() = {1, 4, 2, 7, 8, 9} 

 

    Dim evenNumbers = From num In numbers _ 

                      Where num Mod 2 = 0 _ 

                      Select num 

 

    Console.WriteLine("Result: ") 

    For Each number In evenNumbers 

        Console.WriteLine(number) 

    Next 

 

    Console.ReadKey() 

 

End Sub 

Sub Main() 

    NumQuery() 

End Sub 

Class Person 

    Public Age As Integer 

    Public Name As String 

End Class 
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Perhatikan bahwa tidak ada constructor yang dideklarasikan. Pada yang sebelumnya, hal 

ini hal ini akan dibutuhkan untuk membentuk instance dari object menggunakan 

parameter default (tanpa parameter) dan kemudian melakukan pengisian pada field 

sebagai statement terpisah. 

 

2. Kemudian di dalam Module1 juga, buatlah method seperti ini: 

 

 

 

 

 

Ada beberapa hal yang menarik pada code diatas. Pertama, perhatikan bahwa collection 

baru adalah List(Of T), bukan array. Kedua, perhatikan bahwa element Person dibuat 

dengan menggunakan sintak new (dikenal sebagai object initializers). Meskipun tidak ada 

constructor dengan dua parameter untuk class Person, namun hal ini dimungkinkan untuk 

membuat object dari class tersebut sebagai expression dengan cara mengisi field-fieldnya 

secara eksplisit didalam kurung kurawal. Hanya dengan mengetik New <object> With 

{‘gunakan sintak titik (.) untuk me-refer ke property dari object instance’}. Terakhir, 

perhatikan bahwa hanya field-field yang ingin diisi saja yang harus ada pada inisialisasi. 

Sebagai contoh, pada element ke-3 hanya mengisi field Age dari object Person. Properti 

Name akan tetap null. 

 

3. Kemudian, lakukan query terhadap collection yang masih remaja. Tambahkan code berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Terakhir, tampilkan hasilnya dengan menggunakan code berikut ini: 

 

Sub ObjectQuery() 

    Dim people As New List(Of Person) 

    people.Add(New Person With {.Age = 12, .Name = "Bob"}) 

    people.Add(New Person With {.Age = 18, .Name = "Cindy"}) 

    people.Add(New Person With {.Age = 13}) 

End Sub 

Sub ObjectQuery() 

    Dim people As New List(Of Person) 

    people.Add(New Person With {.Age = 12, .Name = "Bob"}) 

    people.Add(New Person With {.Age = 18, .Name = "Cindy"}) 

    people.Add(New Person With {.Age = 13}) 

 

    Dim teenagers = From person In people _ 

                    Where person.Age > 12 And person.Age < 20 _ 

                    Select person 

End Sub 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan lagi bahwa compiler menggunakan type inference  untuk memberikan tipe 

terhadap variable teenagers yang digunakan di loop For Each. 

5. Tambahkan pemanggilan method ObjectQuery pada method Main (dan buang/comment 

pemanggilan NumQuery): 

 

 

 

6. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Dua hasil ditampilkan. Hasil pertama menunjukkan nama Cindy, tapi hasil kedua tidak ada 

namanya. Hal ini merupakan output yang diharapkan karena field Name untuk object 

tersebut memang tidak pernah diinisialisasi. Seperti yang kita lihat, menggunakan query 

expression LINQ, mengolah tipe yang complex sama mudahnya dengan mengolah tipe 

yang primitive. 

 

Latihan 2 – LINQ To XML: Manipulasi Dokumen XML dengan LINQ 

Catatan: XLINQ merupakan cache XML di memory yang mengambil keuntungan dari operator query 

standar dan menunjukkan cara yang sederhana untuk membuat dokumen XML dan bagiannya. 

Pada latihan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membaca dokumen XML ke dalam object 

XDocument, bagaimana melakukan query terhadap object tersebut, dan bagaimana membuat 

dokumen dan element dari awal. Ditambah lagi, kita juga akan mencoba dukungan language-

integrated XML di VB 9.0. 

Sub ObjectQuery() 

    Dim people As New List(Of Person) 

    people.Add(New Person With {.Age = 12, .Name = "Bob"}) 

    people.Add(New Person With {.Age = 18, .Name = "Cindy"}) 

    people.Add(New Person With {.Age = 13}) 

 

    Dim teenagers = From person In people _ 

                    Where person.Age > 12 And person.Age < 20 _ 
                    Select person 

 

    Console.WriteLine("Results: ") 

    For Each teen In teenagers 

        Console.WriteLine("> Name = {0}, Age = {1}", _ 

 teen.Name, teen.Age) 

    Next 

 

    Console.ReadKey() 

End Sub 

Sub Main() 

    ObjectQuery() 

End Sub 
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Tugas 1 – Membuat Dokumen dari Awal 

1. Membuat dokumen XML lengkap dari awal pertama kali butuh melakukan instansiasi object 

XDocument, kemudian menambahkan XElement, XAttribute, dan entitas lain yang 

dibutuhkan dokumen. Namun, untuk membuat penggalan XML, class XElement adalah class 

yang kita butuhkan. Setelah method Main, tambahkan code berikut ini untuk membuat 

dokumen yang berisi nama-nama kontak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sekarang, mari kita tampilkan isi dokumennya. Setelah method CreateDocument, buatlah 

sebuah method baru,  XMLQuery yang memanggil method CreateDocument dan kemudian 

menuliskan isi dokumen ke console, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

3. Buat pemanggilan method untuk XMLQuery(): 

 

 

 

4. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi. 

 

Seperti yang bisa kita lihat, membuat dokumen membutuhkan hanya beberapa langkah, 

dan bisa diselesaikan dengan hanya satu baris kode. 

 

Function CreateDocument() As XDocument 

    Return New XDocument( _ 

     New XDeclaration("1.0", Nothing, Nothing), _ 

     New XElement("organizer", _ 

     New XElement("contacts", _ 

     New XElement("contact", New XAttribute("category", "home"), _ 

     New XElement("name", "John Smith")), _ 

     New XElement("contact", New XAttribute("category", "home"), _ 

     New XElement("name", "Sally Peters")), _ 

     New XElement("contact", New XAttribute("category", "work"), _ 

     New XElement("name", "Jim Anderson"))))) 

End Function 

Sub XMLQuery() 

    Dim doc = CreateDocument() 

 

    Console.WriteLine(doc) 

 

    Console.ReadKey() 

End Sub 

Sub Main() 

    XMLQuery() 

End Sub 
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5. Sekarang VB 9.0 memiliki integrasi yang sangat erat dengan XML yang bisa kita manfaatkan. 

Kita bisa menuliskan ulang fungsi CreateDocument seperti ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti yang kita lihat, sekarang code menjadi lebih mudah dibaca dan xml sekaran 

digunakan di VB sebagai tipe sungguhan. 

 

6. Langkah kita selanjutnya adalah melakukan query terhadap dokumen. Visual Basic 9.0 

memungkinkan pembentukan dokumen XML secara langsung dan juga menyederhanakan 

akses ke struktur XML melalui property-properti XML, yang merupakan identifier di dalam 

code Visual Basic yang pada saat run-time diikat ke attribute XML dan element XML yang 

sesuai. Kita bisa melakukan query terhadap semua child element dari variable yang ditulis. 

Tambahkan code berikut ini untuk melakukan query terhadap elemen contact dengan 

attribute category yang sesuai dengan “home” : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Function CreateDocument() As XDocument 

    Return _ 

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="yes"?> 

    <organizer> 

        <contacts> 

            <contact category="home"> 

                <name>John Smith</name> 

            </contact> 

            <contact category="home"> 

                <name>Sally Peters</name> 

            </contact> 

            <contact category="work"> 

                <name>Jim Anderson</name> 

            </contact> 

        </contacts> 

    </organizer> 

End Function 

Sub XMLQuery() 

    Dim doc = CreateDocument() 

 

    Console.WriteLine(doc) 

 

    Dim contacts = From cont In doc...<contact> _ 

                   Where cont.@category = "home" _ 

                   Select cont 

 

    Console.WriteLine(vbCrLf & vbCrLf & "Results:") 

    For Each contact In contacts 

        Console.WriteLine(vbCrLf & " {0}", contact) 

    Next 

 

    Console.ReadKey() 

End Sub 
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7. Tekan F5  untuk menjalankan aplikasi. 

 

Perhatikan bahwa variable contact terdiri dari element XML yang mana hanya terdiri dari 

dua contact yang tidak bekerja. Hal ini dikarenakan oleh pemrograman DOM yang 

mensyaratkan semua elemen merupakan bagian dari dokumen. Element XML ini bisa 

dibilang sebagai “document-free”. Perhatiakan bahwa expression child-axis 

doc...<contact> diterjemahkan kedalam Linq to XML untuk pemanggilan 

doc.Descendants(“contact”), yang mengembalikan collection semua elemen yang berada 

di dalam contact. Perhatikan juga bahwa proses yang saam terjadi dengan expression 

attribute-axis c.@category, yang diterjemahkan menjadi c.Attribute(“category”).Value, 

yang mengembalikan attribute tunggal bernama “category” dari contact. 

 

8. VB.NET juga membuat mudah untuk membuat elemen baru dari elemen yang sudah ada. 

Hal ini bisa menjadi lebih mudah dari pada menggunakan Xquery/Xpath. Masukkan code 

berikut ini untuk mengubah XML contacts menjadi daftar teman-teman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub XMLQuery() 

    Dim doc = CreateDocument() 

 

    Console.WriteLine(doc) 

 

    Dim contacts = From cont In doc...<contact> _ 

                   Where cont.@category = "home" _ 

                   Select cont 

 

    Console.WriteLine(vbCrLf & vbCrLf & "Results:") 

    For Each contact In contacts 

        Console.WriteLine(vbCrLf & " {0}", contact) 

    Next 

 

    Dim transformedElement = _ 

    <friends> 

    <%= From frien In contacts _ 

    Select <friend fullname=<%= frien...<name>.Value %>></friend> _ 

    %> 

    </friends> 

 

    Console.WriteLine(vbCrLf & vbCrLf & "{0}", transformedElement) 

 

    Console.ReadKey() 

End Sub 
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9. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi. 

 

Seperti yang kita lihat, code diatas sangat sederhana, singkat, dan mudah dipahami. 

Collection-nya merupakan query yang sama yang kita gunakan untuk mengembalikan 

semua element contact pribadi seperti pada langkah sebelumnya. Hanya, kita tidak hanya 

memilih sebuah item, tapi sebuah object Xelement dengan nama friend juga telah dibuat. 

Hal ini diselesaikan dengan menggunakan gabungan dari XML literal (seperti yang sudah 

dibahas pada bab sebelumnya) dengan memasukkan <%= %> ke dalam code. 

 

 

Tugas 2 – Menggunakan Dokumen XML dengan File 

1. Ubah code menjadi seperti ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub XMLQuery() 

    Dim doc = CreateDocument() 

 

    Console.WriteLine(doc) 

 

    Dim contacts = From cont In doc...<contact> _ 

                   Where cont.@category = "home" _ 

                   Select cont 

 

    Console.WriteLine(vbCrLf & vbCrLf & "Results:") 

    For Each contact In contacts 

        Console.WriteLine(vbCrLf & " {0}", contact) 

    Next 

 

    Dim transformedElement = _ 

    <friends> 

    <%= From frien In contacts _ 

        Select <friend fullname=<%= frien...<name>.Value %>></friend> _ 

    %> 

    </friends> 

 

    Console.WriteLine(vbCrLf & vbCrLf & "{0}", transformedElement) 

 

    transformedElement.Save("XLinqDocument.xml") 

 

    Dim doc2 = XDocument.Load("XLinqDocument.xml") 

    Console.WriteLine(vbCrLf & vbCrLf & "From file:" & vbCrLf _ 

                      & "{0}", doc2) 

 

    Console.ReadKey() 

End Sub 
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2. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi. 

Sedikit perubahan terjadi pada output, kecuali dokumen yang telah diubah  kini 

ditampilkan dua kali. Tampilan yang kedua berasal dari file yang telah disimpan. 
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Lab 2: LINQ to SQL: Database Language 
Integrated Queries 

Pada lab 2 ini, akan coba diberikan gambaran secara jelas mengenai dukungan akses terhadap data 

relasional yang disediakan oleh project Linq, yang dikenal sebagai Linq to Sql. Kita akan mulai dengan 

membuat sebuah object model berdasarkan pada database Northwind, diikuti dengan melakukan 

query ke database tersebut menggunakan query expression baru yang ada di VB.NET. 

 

Kemudian kita akan membuat sebuah object model dari database yang sudah ada dengan 

menggunakan Linq to Sql Designer. Kita akan melihat pemetaan dari relasi-relasi antar table, dan 

menggunakan operasi-operasi Create, Update, dan Delete. Kita juga akan mengekslporasi 

penggunaan transactions, teknik pengambilan object, integrasi stored procedure dan identitas 

object dengan menggunakan Linq to Sql. 

 

Linq to Sql adalah komponen bahasa agnostic pada project Linq. Meskipun contoh pada dokumen 

hands on lab ini menggunakan Visual Basic, namun Linq to Sql bisa digunakan juga untuk bahasa 

yang bisa menggunakan Linq, yaitu C#. 

 

Project Linq menggunakan keyword-keyword baru dan sintak-sintak yang diperkenalkan pada 

VB.NET, dan juga diintegrasikan secara penuh pada Microsoft Visual Studio 2008. Hal ini 

memberikan kesempata kepada kita untuk menggunakan semua fitur-fitur dari IDE lain seperti 

integrated debugger, IntelliSense™, dan instant syntax check. 

 

Lab Objective 

Waktu estimasi untuk menyelesaikan lab ini: 60 menit 

Tujuan dari lab ini adalah untuk memperoleh pemahaman dari peranan Linq to Sql dalam integrasi 

database pada aplikasi VB.NET. Kita akan mengeksplorasi operasi-operasi CRUD – Create, Retrieve, 

Update, dan Delete, dan bagaimana mereka dipanggil tanpa menggunakan perintah langsung dari 

query SQL. Kita juga akan mempelajari bagaimana class-class dipetakan ke table-table di database 

dan bagaimana mengoptimalkan proses pemetaan. 

 

 Latihan 1 – Aplikasi pertama Linq to Sql 

 Latihan 2 – Membuat sebuah object model dari database 
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 Latihan 3 – Menggunakan code generation untuk membuat object model 

 Latihan 4 – Memodifikasi data di database 

 Latihan 5 – Bekerja dengan fitur-fitur yang lebih dalam 

 

Latihan 1 – Menggunakan Code Generation untuk Membuat Object Model 

Pada latihan kali ini kita akan melihat bagaimana sederhananya untuk membuat sebuah object 

menggunakan visual Linq designer. Latihan-latihan berikutnya (2 dan 3) menggali bagaimana hal ini 

terjadi dibalik layar: tapi designer mengerjakannya untuk kita. 

 

Tugas 1 – Membuat Project Linq 

1. Klik Start | All Programs | Microsoft Visual Basic Express 2008 

2. Klik File | New Project 

3. Pada panel Template, klik Console Application 

4. Beri nama solution dengan nama “Linq to Sql VB” pada field Name 

5. Klik OK 

 

 

 

Tugas 2 – Menambahkan reference ke aassembly System.Data.Linq 

1. Pada Microsoft Visual Basic Express, klik Project | Add Reference... menu command 

2. Pada dialog Add Reference pastikan tab .NET  telah dipilih 
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3. Klik assembly System.Data.Linq 

4. Klik OK 

5. Pada Module1.vb import namespace System.Data.Linq dengan menambahkan code berikut 

ini sebelum deklarasi Module: 

 

 

 

Tugas 3 – Menambahkan file Linq to Sql 

1. Pada Microsoft Visual Basic Express, klik Project | Add New Item... menu command 

2. Pada Templates klik Linq to SQL File 

3. Berikan nama untuk item beru dengan mengisi field Name dengan nama “Northwind” 

4. Klik OK 

 

 

Tugas 4 – Menambahkan Data Connection Baru 

1. Pada Microsoft Visual Basic Express, klik View | Database Explorer menu command (atau 

tekan Ctrl+alt+s) 

a. Buat direktori Data di dalam direktori utama project 

b. Copy dahulu database Northwnd.mdf (dapat diambil di ...) ke dalam direktori Data 

2. Pada Database Explorer klik tombol Connect to Database 

3. Pada dialog Change Data Source, pilih Microsoft SQL Server Database File, klik OK 

 

Imports System.Data.Linq 
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4. Pada dialog Add Connection, cari file Northwnd.mdf yang telah disimpan pada langkah 1 

5. Klik OK 

 

 

 

Tugas 5 – Membuat Object Model 

1. Buka treeview Data Connections 

2. Buka folder Northwind 

3. Buka folder Tables 
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4. Buka file Northwind.dbml pada solution explorer dengan cara melakukan double-klik pada 

file tersebut 

5. Dari folder tables, tarik table Customers ke dalam panel method 

6. Dari folder tables, tarik table Orders  ke dalam panel method 

7. Dari folder tables, tarik table Employees  ke dalam panel method 

 

 

 

Tugas 6 – Melakukan Query Terhadap Object Model 

1. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

Seperti yang kita lihat, designer telah menuliskan semua code untuk kita. Code utama kita 

tidak mengalami apa-apa. 

 

Tugas 7 – Melakukan Pemetaan Stored Procedure 

Kita telah melihat bagaimana pemetaan table ke object dan bagaimana merepresentasikan relasi-

relasi yang ada diantara table. Sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana kita bisa melakukan 

pemetaan terhadap store procedure terhadap object model. 

1. Buka treeview Data Connection 

2. Buka folder Northwind 

3. Buka folder Stored Procedures 

4. Buka file Northwind.dbml dengan cara melakukan double-klik pada solution explorer 

5. Dari folder Stored Procedures tarik Ten Most Expensive Products ke dalam panel method 
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6. Buat perubahan berikut ini pada method Main untuk menggunakan model yang telah dibuat 

oleh designer. 

7. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

Pada saat kita menuliskan code, perhatikan bahwa pada IDE, IntelliSense bisa menampilkan 

stored procedure Ten_Most_Expensive_Products yang telah dipetakan sebagi method. 

Perhatikan juga bahwa designer telah membuat tipe Ten_Most_Expensive_Product yang 

terdiri dari dua tipe properti yang sesuai dengan field yang dikembalikan oleh stored 

procedure. 

 

Tugas 8 – Mengambil Hasil-hasil Baru 

 

Sejauh ini kita sudah menjalankan query untuk mengambil seluruh object. Tapi kita juga bisa memilih 

property-properti yang kita inginkan. Selain itu dapat dimungkinkan juga untuk membuat hasil-hasil 

dari kombinasi, seperti di Sql tradisional, dimana kumpulan kolom-kolom yang berbeda dapat 

dikembalikan sebagai himpunan hasil. Pada Linq to Sql, hal ini dipenuhi dengan cara menggunakan 

anonymous type. 

1. Ubahlah code pada method Main seperti dibawah ini untuk membuat query yang hanya 

mengambil properti ContactName: 

 

 

Sub Main() 

    Dim db As New NorthwindDataContext() 

 

    Dim custs = From customer In db.Customers _ 

                Where customer.City = "London" _ 

                Select customer 

 

    For Each cust In custs 

        Console.WriteLine("ID={0}, Qty={1}", cust.CustomerID, _ 

                          cust.Orders.Count) 

    Next 

 

    For Each prod In db.Ten_Most_Expensive_Products() 

        Console.WriteLine("Product Name={0}, UnitPrice={1}", _ 

                          prod.TenMostExpensiveProducts, _ 

                          prod.UnitPrice) 

    Next 

 

    Console.ReadKey() 

 

End Sub 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ubahlah code menjadi seperti dibawah ini untuk mendapatkan informasi tambahan serta 

untuk menampilkan hasilnya dilayar sesuai dengan yang diinginkan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tekan F5  untuk menjalankan aplikasi 

Perhatikan bahwa operator baru dipanggil tanpa menuliskan tipenya. Hal ini membuat 

compiler untuk membuat sebuah anonymous type baru berdasarkan dari nama-nama dan 

tipe-tipe dari kolom yang dipilih. Perhatikan juga bahwa anggota-anggotanya diganti nama 

menjadi Company dan Contact. Menspesifikasikan nama tidak diwajibkan, pada dasarnya 

pemetaan anggota-anggota berdasarkan dari nama field sumber. Terakhir, perhatikan 

bagaimana pada pernyataan For Each, sebuah instance dari tipe baru di referensikan dan 

bagaimana properti-propertinya diakses. 

 

4. Ubahlah code seperti dibawah ini untuk melakukan join: 

 

 

 

Sub Main() 

    Dim db As New NorthwindDataContext() 

 

    Dim q = From customer In db.Customers _ 

            Where customer.Region = Nothing _ 

            Select customer.ContactName 

 

    For Each cust In q 

        Console.WriteLine(cust) 

    Next 

 

    Console.ReadKey() 

 

End Sub 

Sub Main() 

    Dim db As New NorthwindDataContext() 

 

    Dim q = From customer In db.Customers _ 

            Where customer.Region = Nothing _ 

            Select Company = customer.CompanyName, _ 

            Contact = customer.ContactName 

 

    For Each cust In q 

        Console.WriteLine("{0}/{1}", cust.Contact, _ 

                          cust.Company) 

    Next 

 

    Console.ReadKey() 

 

End Sub 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tekan F5  untuk menjalankan aplikasi 

 

Contoh diatas mengilustrasikan kepada kita bagaimana join dapat dilakukan saat tidak ada relasi 

eksplisit untuk dilakukan. Selain itu juga menunjukkan bagaimana sebuah properti spesifik dapat 

dipilih, tidak harus keseluruhan object. 

 

 

Latihan 2 – Membuat Aplikasi Pertama Linq to Sql 

 

Pada latihan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana melakukan pemetaan class terhadap table di 

database, dan bagaimana mengambil object-object dari table. Latihan ini menjelaskan yang 

sebenarnya terjadi dibalik layar pada latihan 1. 

 

Tutup aplikasi yang sedang dibuka sekarang, kemudian ulangi tugas 1 dan tugas 2 dari latihan 1. 

 

Tugas 1 – Membuat Project Linq 

1. Klik Start | All Programs | Microsoft Visual Basic Express 2008 

2. Klik File | New Project 

3. Pada panel Template, klik Console Application 

4. Beri nama solution dengan nama “Linq to Sql VB 2” pada field Name 

5. Klik OK 

 

Tugas 2 – Menambahkan Reference untuk Assembly System.Data.Linq 

1. Pada Microsoft Visual Basic Express, klik Project | Add Reference... menu command 

Sub Main() 

    Dim db As New NorthwindDataContext() 

 

    Dim ids = From customer In db.Customers _ 

              From emp In db.Employees _ 

              Where customer.City = emp.City _ 

              Select emp.EmployeeID _ 

              Distinct 

 

    For Each id In ids 

        Console.WriteLine(id) 

    Next 

 

    Console.ReadKey() 

 

End Sub 
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2. Pada dialog Add Reference pastikan tab .NET  telah dipilih 

3. Klik assembly System.Data.Linq 

4. Klik OK 

5. Pada Module1.vb import namespace System.Data.Linq dan System.Data.Mapping dengan 

menambahkan code berikut ini sebelum deklarasi Module: 

 

 

 

Tugas 3 – Memetakan Northwind Customers 

1. Buatlah sebuah class entity untuk memetakan ke table customer dengan cara memasukkan 

code berikut ini ke dalam Module1.vb (letakkan deklarasi class Customer diatas deklarasi 

Module Module1): 

 

 

 

 

Atribut Table memetakan class ke table database. Atribut Column kemudian memetakan 

setiap field ke kolom di table. Pada table Customers, CustomerID merupakan primary key 

dan akan digunakan untuk melakukan identifikasi dari object yang dipetakan. Hal ini 

dilakukan dengan cara melakukan pengaturan pada IsPrimaryKey untuk diatur menjadi true. 

Sebuah object dipetakan ke database melalui sebuah key unik di-refer sebagai entity. Pada 

contoh ini, instance-instance dari class Customer adalah entity-entiti. 

 

2. Tambahkan code berikut ini untuk mendeklarasikan properti City: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imports System.Data.Linq 

Imports System.Data.Linq.Mapping 
 

<Table(Name:="Customers")> _ 

Public Class Customer 

    <Column(IsPrimaryKey:=True)> _ 

    Public CustomerID As String 

End Class 

<Table(Name:="Customers")> _ 

Public Class Customer 

    Private _city As String 

    <Column(IsPrimaryKey:=True)> _ 

    Public CustomerID As String 

    <Column(Storage:="_City")> _ 

    Public Property City() As String 

        Get 

            Return _city 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _city = value 

        End Set 

    End Property 

 

End Class 
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Field-field bisa dipetakan ke kolom seperti yang ditunjukkan pada langkah sebelumnya, tapi 

pada kebanyakan kasus, properti-properti akan juga digunakan. Saat mendeklarasikan 

properti-properti public, kita harus menspesifikasikan field penyimpanan yang sesuai dengan 

menggunakan parameter Storage dari atribut Column. 

3. Masukkan code berikut ini didalam method Main untuk menspesifikasikan hubungan ke 

database Northwind dan membuat koneksi diantara database dan data struktur pada code: 

 

 

 

 

 

 

 

Table Customers bertindak sebagai table logical untuk query-query. Tidak secara fisik berisi 

semua baris dari table yang sesungguhnya tetapi berperan sebagai proxy untuk 

memungkinkan query dengan tipe yang kuat. 

Langkah berikutnya adalah mengambil data dari database menggunakan  object 

DataContext, aliran utama dimana object diambil dari database dan perubahan dikirimkan. 

 

Tugas 4 – Melakukan Query Data pada Database 

1. Meskipun koneksi database telah dibangun, sebenarnya belum ada data yang sudah diambil 

sampai sebuah query dieksekusi. Hal ini dikenal sebagai lazy atau deferred evaluation. 

Tambahkan query berikut ini untuk customer-customer yang berbasis di London: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Main() 

  Dim db As New DataContext _ 

      ("Data 

Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=NORTHWND.MDF;Integrated 

Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True") 

 

  Dim Customers As Table(Of Customer) 

  Customers = db.GetTable(Of Customer)() 

End Sub 

Sub Main() 

    Dim db As New DataContext _ 

        ("Data 

Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=NORTHWND.MDF;Integrated 

Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True") 

 

    Dim Customers As Table(Of Customer) 

    Customers = db.GetTable(Of Customer)() 

 

    db.Log = Console.Out 

 

    Dim custs = From customer In Customers _ 

                Where customer.City = "London" _ 

                Select customer 

End Sub 
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Query yang mengembalikan semua customer-customer yang berasal dari London, 

diexpresikan dengan sintak query expression, yang mana compiler akan 

menterjemahkannya menjadi sintak method-based yang eksplisit. Perhatikan bagaimana 

tipe dari custs tidak dideklarasikan. Hal ini merupakan fitur yang tepat dari Visual Basic 9.0 

untuk memungkinkan kita untuk mengandalkan compiler untuk mencari tipe data yang 

sesuai. Hal ini sangat berguna karena query bisa mengembalikan tipe yang rumit dan 

dengan berbagai properti yang secara otomatis akan di-infer oleh compiler untuk kita, 

tanpa perlu deklarasi eksplisit. 

2. Tambahkan code berikut ini untuk mengeksekusi query dan menampilkan hasilnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh dari langkah 1 pada tugas 3 menunjukkan query. Query ini hanya dieksekusi saat 

code diatas mencoba memakai hasilnya. Pada titik tersebut, perintah Sql yang sesuai akan 

dieksekusi dan object-object dimaterialisasi. Konsep ini, yang dikenal dengan lazy evaluation, 

memungkinkan query-query dibentuk tanpa membutuhkan cost dan perputaran ke database 

saat itu juga untuk eksekusi query dan materialisasi object. Query expression tidak dievaluasi 

sampai hasilnya dibutuhkan. Code diatas melakukan eksekusi dari query yang telah dibuat 

pada langkah 1 tugas 3. 

 

3. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

4. Tekan Enter untuk keluar dari aplikasi 

Pemanggilan method Console.ReadKey digunakan untuk mencegah console tertutup 

langsung. Pada tugas-tugas berikutnya hal ini tidak akan disebutkan lagi. 

Sub Main() 

    Dim db As New DataContext _ 

        ("Data Source=.\SQLEXPRESS;...") 

 

    Dim Customers As Table(Of Customer) 

    Customers = db.GetTable(Of Customer)() 

 

    db.Log = Console.Out 

 

    Dim custs = From customer In Customers _ 

                Where customer.City = "London" _ 

                Select customer 

 

    For Each cust In custs 

        Console.WriteLine("ID={0}, City={1}", _ 

                          cust.CustomerID, cust.City) 

    Next 

 

    Console.ReadKey() 

 

End Sub 
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Harusnya kita akan melihat output seperti ini: 

 

Bagian pertama dari output menunjukkan log dari perintah Sql yang dibuat oleh Linq dan 

dikirimkan ke database. Kemudian kita bisa melihat hasil querynya. Perhatikan bahwa baris 

yang diambil dari db telah diubah menjadi object CLR. Bisa dipastikan dengan menggunakan 

debugger. 

 

Tugas 5 – Mengeksplorasi IDE 

1. Pada editor Visual Basic, pilih baris Console.WriteLine pada loop For Each 

2. Di Microsoft Visual Studio, klik Debug | Toggle breakpoint menu command 

3. Tekan F5 untuk melakukan debug terhadap aplikasi 

4. Saat debugger menghentikan eksekusi, lihat di locals window 

5. Perhatikan variable custs untuk melihat properti-propertinya 

 

Kita juga bisa meletakkan mouse kita diatas variable-variable lain untuk melihat bagaimana 

object-object kita telah dibuat. 
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Latihan 3 – Membuat Object Model 

 

Pada latihan 3 ini, kita akan belajar bagaimana membuat object model sederhana. Object model 

pertama kita akan sangat sederhana dan hanya akan dibuat dari pemetaan dua object dari table 

database. Kemudian kita bisa melihat bagaimana caranya memetakan relasi-relasi diantara table. 

 

Tugas 1 – Membuat Entiti Order 

1. Setelah definisi class Customer, buatlah definisi class Order dengan menggunakan code 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Table(Name:="Orders")> _ 

Public Class Order 

    Private _customerID As String 

    Private _orderID As String 

 

    <Column(Storage:="_customerID", DbType:="NChar(5)")> _ 

    Public Property CustomerID() As String 

        Get 

            Return _customerID 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _customerID = value 

        End Set 

    End Property 

 

    <Column(Storage:="_orderID", DbType:="Int NOT NULL IDENTITY", _ 

             IsPrimaryKey:=True, isDBGenerated:=True)> _ 

    Public ReadOnly Property OrderID() As Integer 

        Get 

            Return _orderID 

        End Get 

    End Property 

End Class 
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Tugas 2 – Memetakan Relasi antar Table 

1. Tambahkan relasi antara Orders dan Customers dengan menggunakan code berikut ini, 

indikasikan bahwa Orders.Customer berelasi sebagai foreign key ke Customers.CustomerID: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linq to Sql memungkinkan kita untuk membuat relasi one-to-one dan one-to-many 

menggunakan tipe EntityRef dan EntitySet. Atribut Association digunakan untuk 

memetakan relasi. Dengan membuat asosiasi seperti diatas, kita akan bisa menggunakan 

properti Order.Customer untuk berhubungan secara langsung ke object Customer yang 

sesuai. Dengan mengatur ini secara deklaratif, kita bisa menghindari bekerja dengan nilai 

foreign key untuk mengasosiasikan object secara manual. Tipe EntityRef digunakan di class 

Order karena hanya ada satu customer yang bersesuaian dengan suatu Order. 

 

<Table(Name:="Orders")> _ 

Public Class Order 

    Private _customerID As String 

    Private _orderID As String 

 

    <Column(Storage:="_customerID", DbType:="NChar(5)")> _ 

    Public Property CustomerID() As String 

        Get 

            Return _customerID 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _customerID = value 

        End Set 

    End Property 

 

    <Column(Storage:="_orderID", DbType:="Int NOT NULL IDENTITY", _ 

             IsPrimaryKey:=True, isDBGenerated:=True)> _ 

    Public ReadOnly Property OrderID() As Integer 

        Get 

            Return _orderID 

        End Get 

    End Property 

 

    Private _Customer As EntityRef(Of Customer) 

    Public Sub New() 

        _Customer = New EntityRef(Of Customer) 

    End Sub 

 

    <Association(Storage:="_Customer", ThisKey:="CustomerID")> _ 

    Public Property Customer() As Customer 

        Get 

            Return _Customer.Entity 

        End Get 

        Set(ByVal value As Customer) 

            _Customer.Entity = value 

        End Set 

    End Property 

 

End Class 
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2. Beri keterangan pada class Customer untuk mengindikasikan relasinya terhadap class Order. 

Hal ini tidak begitu penting, karena mendefinisikannya hanya untuk membuat hubungan; 

namun, hal ini memungkinkan kita untuk secara mudah menavigasikan object kedua arah. 

Tambahkan code berikut ini ke dalam class Customer untuk menavigasi dari arah yang 

berbeda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan bahwa ktia tidak mengeset value pada object _Orders, tapi malah memanggil 

method Assign untuk membuat assignment yang sesuai. Tipe EntitySet yang digunakan 

karena dari Customers ke Orders, barisnya berelasi one-to-many: satu baris pada 

Customers ke banyak baris pada Orders. 

 

3. Sekarang kita bisa mengakses object-object Order secara langsung dari object-object 

Customer, atau sebaliknya. Ubahlah method Main dengan code seperti dibawah ini untuk 

mendemonstrasikan join secara implicit: 

 

<Table(Name:="Customers")> _ 

Public Class Customer 

    Private _City As String 

    <Column(IsPrimaryKey:=True)> _ 

    Public CustomerID As String 

    <Column(Storage:="_City")> _ 

    Public Property City() As String 

        Get 

            Return _City 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            _City = value 

        End Set 

    End Property 

 

    Private _Orders As EntitySet(Of Order) 

 

    Public Sub New() 

        _Orders = New EntitySet(Of Order) 

    End Sub 

 

    <Association(Storage:="_Orders", OtherKey:="CustomerID")> _ 

    Public Property Orders() As EntitySet(Of Order) 

        Get 

            Return _Orders 

        End Get 

        Set(ByVal value As EntitySet(Of Order)) 

            _Orders.Assign(value) 

        End Set 

    End Property 

 

End Class 
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4. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Tugas 3 – Menuliskan Object DataContext 

1. Tambahkan code berikut ini diatas deklarasi class Customer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kemudian ubahlah method Main untuk menggunakan strongly-typed DataContext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Main() 

    Dim db As New DataContext _ 

        ("Data Source=.\SQLEXPRESS;...") 

 

    Dim Customers As Table(Of Customer) 

    Customers = db.GetTable(Of Customer)() 

 

    Dim custs = From customer In Customers _ 

                Where customer.Orders.Count _ 

                Select customer 

 

    For Each cust In custs 

        Console.WriteLine("ID={0}, Qty={1}", _ 

                          cust.CustomerID, cust.Orders.Count) 

    Next 

 

    Console.ReadKey() 

 

End Sub 

Public Class NorthwindDataContext 

    Inherits DataContext 

 

    Public Customers As Table(Of Customer) 

    Public Orders As Table(Of Order) 

 

    Public Sub New(ByVal connection As String) 

        MyBase.New(connection) 

    End Sub 

End Class 

Sub Main() 

    Dim db As New NorthwindDataContext _ 

        ("Data Source=.\SQLEXPRESS;...") 

 

    Dim custs = From customer In db.Customers _ 

                Where customer.Orders.Count _ 

                Select customer 

 

    For Each cust In custs 

        Console.WriteLine("ID={0}, Qty={1}", _ 

                          cust.CustomerID, cust.Orders.Count) 

    Next 

 

    Console.ReadKey() 

 

End Sub 
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3. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Fitur tambahan ini sangat berguna karena pemanggilan method GetTable(Of T) tidak lagi 

dibutuhkan. Table yang ditulis secara strong bisa digunakan di semua query setelah class 

yang men-derive DataContext telah digunakan. 

 

Membuat relasi antar table di database dan object model bisa sangat membosankan dan 

banyak memberikan error: tidak disarankan untuk melakukan hal ini, tapi pada hands on 

lab ini diberikan hanya untuk pengetahuan. Bagi yang lebih menyukai tool command line 

bisa memilih untuk menggunakan SqlMetal, tool untuk men-generate code yang bisa 

digunakan untuk membuat object model secar manual. Hasil akhirnya akan sama. 

 

Cara termudah dan terbaik adalah dengan menggunakan designer yang telah terintegrasi 

dengan Visual Studio. Juga, ingat bahwa code yang otomatis di-generate juga merupakan 

pilihan – kita selalu bisa menulis class kita sendiri atau bahkan menggunakan code 

generator yang lain. 

 

Latihan 4 – Memodifikasi Data pada Database 

 

Pada latihan ini, kita akan bergerak tidak hanya pada pengambilan data, tetapi juga bagaimana 

memanipulasi data. Empat operasi dasar data yaitu Create, Retrieve, Update, dan Delete, yang 

sering disingkat dengan CRUD. Kita akan melihat bagaimana Linq to Sql melakukan operasi-operasi 

CRUD dengan sederhana dan intuitif. 

 

Tugas 1 – Memodifikasi Object Model 

Tutup solution Linq To SQL VB 2, kemudian buka Linq To SQL VB. Kita akan menambahkan dua buah 

table lagi ke dalam object model kita. 

1. Buka treeview Data Connections 

2. Buka folder Northwind 

3. Buka folder Tables 

4. Buka file Northwind.dbml dengan men-double-click dari solution explorer 

5. Dari folder tables, tarik table Order Details ke dalam panel method 

6. Dari folder tables, tarik table Products ke dalam panel method 
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Tugas 2 – Membuat Entity Baru 

1. Membuat entity baru sangatlah mudah. Object-object seperti Customer dan Order bisa 

dibuat dengan menggunakan operator new seperti object-object regular lainnya pada Visual 

Basic. Tentu saja kita perlu memastikan bahwa validasi-validasi foreign key telah berhasil. 

Ganti method Main dengan memasukkan code berikut ini untuk membuat customer baru: 

2. Ubahlah method Main sehingga terlihat seperti berikut ini: (baris baru tidak akan terlihat di 

hasil): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

Perhatikan bahwa baris yang baru tidak terlihat di hasil.  Karena data belum ditambahkan 

ke database. 

 

 

Tugas 5 – Meng-update Sebuah Entity 

1. Setelah kita memberikan reference ke sebuah object entity, kita bisa melakukan modifikasi 

properti-propertinya seperti yang bisa kita lakukan kepada object-object lainnya. 

Tambahkan code berikut ini untuk memodifikasi contactName untuk data customer yang 

diambil pertama kali: 

 

Sub Main() 

    Dim db As New NorthwindDataContext() 

 

    Dim newCust As Customer = New Customer() 

    newCust.CompanyName = "AdventureWorks Cafe" 

    newCust.CustomerID = "ADVCA" 

 

    db.Customers.InsertOnSubmit(newCust) 

    Console.WriteLine(vbCrLf & _ 

                      "Customers matching CA before update") 

 

    Dim CACustomers = From customer In db.Customers _ 

                      Where customer.CustomerID.Contains("CA") _ 

                      Select customer 

 

    For Each cust In CACustomers 

        Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}, {3}", _ 

                          cust.CustomerID, cust.CompanyName, _ 

                          cust.ContactName, cust.Orders.Count) 

    Next 

 

    Console.ReadKey() 

 

End Sub 
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Seperti di tugas sebelumnya, belum ada perubahan yang dikirim ke database 

 

Tugas 6 – Menghapus Sebuah Entity 

1. Menggunakan object customer yang sama, kita bisa menghapus order detail pada urutan 

pertama. Code berikut ini mendemonstrasikan bagaimana menjaga relasi antar baris, dan 

bagaimana cara untuk menghapus sebuah baris dari database: 

 

 

 

 

 

 

Tugas 7 – Mengirimkan Perubahan 

1. Langkah terakhir yang dibutuhkan untuk membuat, meng-update, dan menghapus object 

adalah mengirimkan perubahan yang terjadi ke database. Tanpa langkah ini, perubahan yang 

terjadi hanya bersifat local, tidak akan persisten dan tidak akan muncul di hasil query. 

Masukkan code berikut ini untuk memfinalisasi perubahan: 

 

Sub Main() 

    Dim db As New NorthwindDataContext() 

 

    Dim newCust As Customer = New Customer() 

    newCust.CompanyName = "AdventureWorks Cafe" 

    newCust.CustomerID = "ADVCA" 

 

    db.Customers.InsertOnSubmit(newCust) 

    Console.WriteLine(vbCrLf & _ 

                      "Customers matching CA before update") 

 

    Dim CACustomers = From customer In db.Customers _ 

                      Where customer.CustomerID.Contains("CA")  

                      Select customer 

 

    For Each cust In CACustomers 

        Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}, {3}", _ 

                          cust.CustomerID, cust.CompanyName, _ 

                          cust.ContactName, cust.Orders.Count) 

    Next 

 

    Dim existingCust As Customer = CACustomers.First() 

    existingCust.ContactName = "New Contact" 

 

    Console.ReadKey() 

 

End Sub 

Dim existingCust As Customer = CACustomers.First() 

existingCust.ContactName = "New Contact" 

 

Dim ord0 = existingCust.Orders(0) 

Dim detail0 = ord0.Order_Details(0) 

 

db.Order_Details.DeleteOnSubmit(detail0) 

db.SubmitChanges() 
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2. Ubahlah method Main agar kita bisa melihat perubahan sebelum dan sesudah dimodifikasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

Secara natural, setelah customer baru dimasukkan, maka tidak akan bisa dimasukkan lagi 

karena batasan dari sifat unik primary key. Oleh karena itu, program ini hanya bisa 

dijalankan satu kali. Sebagai latihan, buatlah code untuk menghapus suatu baris. 

Sub Main() 

    Dim db As New NorthwindDataContext() 

 

    Dim newCust As Customer = New Customer() 

    newCust.CompanyName = "AdventureWorks Cafe" 

    newCust.CustomerID = "ADVCA" 

 

    db.Customers.InsertOnSubmit(newCust) 

    Console.WriteLine(vbCrLf & _ 

                      "Customers matching CA before update") 

 

    Dim CACustomers1 = From customer In db.Customers _ 

                       Where customer.CustomerID.Contains("CA") _ 

                       Select customer 

 

    For Each cust In CACustomers1 

        Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}, {3}", _ 

                          cust.CustomerID, cust.CompanyName, _ 

                          cust.ContactName, cust.Orders.Count) 

    Next 

 

    Dim existingCust As Customer = CACustomers1.First() 

    existingCust.ContactName = "New Contact" 

 

    Dim ord0 = existingCust.Orders(0) 

    Dim detail0 = ord0.Order_Details(0) 

 

    db.Order_Details.DeleteOnSubmit(detail0) 

    db.SubmitChanges() 

 

    Console.ReadKey() 

 

    Console.WriteLine(vbCrLf & _ 

                      "Customers matching CA after update") 

 

    Dim CACustomers2 = From customer In db.Customers _ 

                       Where customer.CustomerID.Contains("CA") _ 

                       Select customer 

 

    For Each cust In CACustomers2 

        Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}, {3}", _ 

                          cust.CustomerID, cust.CompanyName, _ 

                          cust.ContactName, cust.Orders.Count) 

    Next 

 

    Console.ReadKey() 

 

End Sub 
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Tugas 8 – Menggunakan Transactions 

1. Pada Microsoft Visual Basic Express, klik Project |Add Reference... menu command 

2. Pada dialog Add Reference pastikan bahwa tab .NET, telah dipilih 

3. Klik assembly System.Transactions 

4. Klik OK 

 

Linq to Sql secara default menggunakan transaksi implicit untuk melakukan operasi-operasi 

insert/update/delete. Saat method SubmitChanges() dipanggil, maka akan di-generate 

perintah Sql untuk insert/update/delete dan membungkus mereka ke dalam sebuah 

transaksi. Tapi dimungkinkan juga untuk mendefinisikan lingkup transaksi secara eksplisit 

menggunakan TransactionScope yang disediakan oleh Framework .NET 2.0.  Tipe 

TransactionScope dapat dicari pada namespace System.Transactions 

5. Dibagian atas pada Module1.vb, tambahkan code berikut: 

 

 

6. Pada method Main, ganti semua code dengan code berikut ini untuk menjalankan query dan 

melakukan update pada satu transaksi sekaligus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

Sub Main() 

     Dim db As New NorthwindDataContext 

 

     Using ts As TransactionScope = New TransactionScope() 

         Dim products = From prod In db.Products _ 

                        Where prod.ProductID = 15 _ 

                        Select prod 

 

         Dim _product As Product = products.First() 

 

         Console.WriteLine("In stock before update: {0}", _ 

                           _product.UnitsInStock.Value) 

 

         If _product.UnitsInStock.Value > 0 Then 

             _product.UnitsInStock = _product.UnitsInStock.Value - 1 

         End If 

 

         db.SubmitChanges() 

         ts.Complete() 

 

         Console.WriteLine("Transaction Successful") 

     End Using 

 

     Console.ReadKey() 

 

 End Sub 

Imports System.Transactions 
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Latihan 5 – Bekerja Dengan Fitur-fitur yang Lebih Dalam 

Saat SubmitChanges() dipanggil, Linq o Sql membuat dan mengeksekusi perintah Sql untuk insert, 

update, dan delete untuk baris-baris pada database. Para pengembang aplikasi bisa melakukan 

override terhadap operasi-operasi tersebut dengan menggunakan code buatan sendiri. Dengan cara 

seperti ini stored procedure bisa secara otomatis dipanggil oleh change processor. Pada latihan kali 

ini, kita akan belajar tentang: 

1. Menggunakan perintah Sql custom untuk melakukan update database 

2. Mengeksplorasi object identity dan menggunakan beberapa object DataContext 

 

Tugas 1 – Mengeskplorasi Object Identity 

1. Linq to Sql menjaga identitas object pada beberapa query. Jika dia query terdiri dari hasil 

yang beririsan, maka entitas yang sama dikembalikan kepada masing-masing hasil. Hal ini 

menyederhanakan logika aplikasi karena object-object bisa diasumsikan unik dan otomatis 

konsisten, padahal, dengan dengan API data access yang sekarang, pengembang dipaksa 

untuk menangkap object-object yang beririsan untuk mencegah beberapa salin object yang 

dibuat. Perhatikan bahwa konsistensi ditangani oleh object DataContext (atau class 

turunannya). Jika lebih dari satu DataContext digunakan, maka masing-masing akan menjaga 

salinan dari setiap object-objectnya. Ubahlah method Main seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

Seperti yang bisa kita lihat, kedua variable memegang reference ke object yang sama 

 

3. Untuk mendemonstrasikan kemampuan untuk mengakses object-object sebagai entity-entiti 

yang berbeda, ubahlah code menjadi seperti berikut: 

 

 

Sub Main() 

    Dim db As New NorthwindDataContext 

 

    Dim c1 = db.Customers.First() 

    Dim c2 = db.Customers.First() 

 

    Console.WriteLine("Name1={0}, Name2={1}" & _ 

                      vbCrLf & "c1 = c2 is {2}", _ 

                      c1.CompanyName, c2.CompanyName, _ 

                      Object.ReferenceEquals(c1, c2)) 

 

    Console.ReadKey() 

 

End Sub 
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4. Tekan F5  untuk menjalankan aplikasi 

Sekarang perhatikan bahwa meskipun kedua object me-refer ke baris yang sama, namun 

kedua variable tidak lagi me-refer ke object yang sama. 

 

5. Perhatikan bahwa query yang digunakan untuk mengambil object tidak relevan – selama 

baris di database sama, dan DataContext yang sama digunakan, hanya ada satu object yang 

akan dibuat. Hal ini juga tentu saja dengan berasumsi bahwa DataContext yang sama yang 

digunakan. Ganti code untuk menghapus DataContext yang kedua dan modifikasi query 

sepeti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh diatas mengilustrasikan identitas dengan cara yang lain. Tidak seperti cara yang 

pertama, querynya sekarang berbeda tetapi dirancang untuk mengembalikan object 

Customer yang sama. Query yang pertama mencari customer yang pertama, sedangkan 

query yang kedua mencari customer berdasarkan customerID “ALFKI”. Namun, c1 dan c2 

tetap memegang reference ke object yang sama. Satu hal lagi yang patut diperhatikan: 

Sub Main() 

    Dim db1 As New NorthwindDataContext 

    Dim c1 = db1.Customers.First() 

 

    Dim db2 As New NorthwindDataContext 

    Dim c2 = db2.Customers.First() 

 

    Console.WriteLine("Name1={0}, Name2={1}" & _ 

                      vbCrLf & "c1 = c2 is {2}", _ 

                      c1.CompanyName, c2.CompanyName, _ 

                      Object.ReferenceEquals(c1, c2)) 

 

    Console.ReadKey() 

 

End Sub 

Sub Main() 

    Dim db1 As New NorthwindDataContext 

    Dim c1 = db1.Customers.First() 

 

    Dim c2 = (From customer In db1.Customers _ 

             Where customer.CustomerID = "ALFKI" _ 

             Select customer).First() 

 

    Console.WriteLine("Name1={0}, Name2={1}" & _ 

                      vbCrLf & "c1 = c2 is {2}", _ 

                      c1.CompanyName, c2.CompanyName, _ 

                      Object.ReferenceEquals(c1, c2)) 

 

    Console.ReadKey() 

 

End Sub 
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operator query standar First() dipanggil untuk mengubah sekumpulan object menjadi 

sebuah object. Hal ini memastikan bahwa sebuah object Customer yang diassign ke c1: 

bukan sekumpulan object Customer dengan hanya satu element. 

 

6. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

Kesamaan object merupakan fitur penting dari sebuah framework object-relational. Hal ini 

memastikan jika kita memodifikasi state dari sebuah entity (misalkan sebuah property), 

perubahan akan terjadi secara konsisten ke keseluruhan aplikasi. Linq  to Sql menyediakan 

fitur built-in yang sangat powerful yang bisa membuat hal ini terjadi dengan tanpa 

tambahan kerjaan pada pengembang. 
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Lab 3: Membuat Aplikasi Computer 
Science League Dengan WPF dan 
LINQ 

Pada lab kali ini, kita akan mencoba memadukan antara kemudahan dan keindahan membuat 

aplikasi dengan menggunakan Windows Presentation Foundation (WPF) dan Language Integrated 

Query (LINQ). Kita akan membuat aplikasi untuk mengatur. 

 

Tentang aplikasi: 

CS League merupakan kompetisi yang rutin diadakan di Fakultas Ilmu Komputer setiap tahun. Semua 

elemen Fasilkom membentuk tim futsal yang terdiri dari 8 orang kemudian mendaftarkan kepada 

panitia. Peraturan liga lainnya mengikuti peraturan liga standar. 

 

Fitur-fitur apa saja yang akan kita buat pada aplikasi ini: 

1. Register Tim baru 

2. Register Pemain baru 

3. Create League baru 

4. Start League baru 

 

Mari kita mulai dengan fitur yang paling sederhana. 

 

Tugas 0 – Membuat Aplikasi WPF 

1.  Klik Start | All Programs | Microsoft Visual Basic Express 2008 

2. Klik File | New Project 

3. Pada panel Template, klik WPF Application 

4. Beri nama solution dengan nama “CS League” pada field Name 

5. Klik OK 

 

Tugas 1 – Membuat Halaman Utama 

Pada tugas ini, kita akan membuat beberapa control pada halaman utama dari aplikasi ini. Sebelum 

kita membuat langsung pada Visual Basic Express 2008, ada baiknya kita buat terlebih dahulu 

rancangan layout dari tampilan menu utama. Untuk keperluan lab ini, penulis telah membuat 

rancangan dari menu utama, kira-kira seperti ini: 
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1. Pada Solution Explorer, klik kanan pada Window1.xaml, kemudian klik rename 

2. Ganti nama Window1.xaml menjadi TopMenu.xaml 

3. Dengan merubah nama ini, kita juga harus merubah nilai untuk StartupUri pada 

Application.xaml 

4. Klik ganda Application.xaml pada solution explorer, pada XAML Panes akan terlihat code 

seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

5. Ubahlah code diatas menjadi seperti ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Hal ini penting untuk dilakukan, karena Application.xaml yang merupakan root dari 

aplikasi kita akan mencara window yang pertama kali akan diload berdasarkan value yang 

berada pada StartupUri ini. 

<Application x:Class="Application" 

    

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

    StartupUri="Window1.xaml"> 

    <Application.Resources> 

         

    </Application.Resources> 

</Application> 

<Application x:Class="Application" 

    

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

    StartupUri="TopMenu.xaml"> 

    <Application.Resources> 

         

    </Application.Resources> 

</Application> 
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6. Kemudian sekarang mari kita terapkan layout pada gambar diatas. Di solution explorer, klik 

ganda TopMenu.xaml 

7. Sebelum kita berlanjut pada langkah-langkah berikutnya, saya akan menjelaskan dahulu 

sekilas tentang IDE Environment yang kita pakai, yaitu Visual Basic Express 2008 

a. Untuk mengubah-ubah properti dari control yang sedang kita pilih, kita akan 

melakukan perubahan pada tab properties. Tab properties akan terlihat seperti 

dibawah ini 

 

b. Untuk memudahkan pencarian tentang properti apa yang ingin kita ubah-ubah kita 

bisa mengetik keyword pada field search 

 

8. Kemudian sekarang kita akan mengubah Title dari TopMenu.xaml menjadi “CS League – 

Main Menu”. Ubahlah property Title pada panel Properties | Common Properties 
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9. Sekarang ubah ukuran window TopMenu.xaml menjadi window denga ukuran 640 x 480. 

Caranya, ubahlah properti Width dan Height pada panel Properties 

 

10. Sekarang yang akan kita lakukan adalah menambahkan TextBlock untuk menuliskan label 

aplikasi, serta tiga buah Button untuk menjadi control ke window-window lainnya. Pada 

Toolbox, klik tool Button. Kemudian buatlah button pada window TopMenu

 

 

11. Kemudian lakukan hal ini untuk kedua button lainnya yang dibutuhkan 

12. Kemudian gantilah nama masing-masing button pada properti Name, seperti dibawah ini 

 

 

13. Setelah itu, gantilah text pada button dengan mengubah properti Content pada Properties 
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14. Ulangi langkah 12 dan 13 untuk kedua button lainnya. Berilah nama masing-masing Button 

sesuai dengan fungsinya, misalkan ButtonLeagueInformation untuk button yang berfungsi 

sebagai control untuk masuk ke Window League Information 

 

15. Sekarang mari kita tambahkan textblock untuk menempatkan label aplikasi kita/judul 

aplikasi kita. Pilihlah tool TextBlock pada Toolbox 

 

16. Kemudian letakkan pada TopMenu, setelah itu isilah Text dari TextBlock dengan cara 

mengisi properti Text pada properties. Misalkan isi dengan “My CS League Application” 

17. Kemudian sesuaikan ukuran huruf dengan luas area TextBlock yang anda buat 

18. Anda dapat mengatur-atur properti dari Text dengan mengubah-ubah nilai-nilai dari 

properties Text 
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Tugas 2 – Membuat Event Untuk Button 

1. Pada TopMenu, lakukan klik ganda pada control yang ingin dibuat event-nya. Misalkan kita 

ingin membuat event untuk tombol Exit Application, maka klik ganda pada control ini pada 

design panel 

2. Secara otomatis, IDE akan beralih dari Designer View ke Code View, dan secara otomatis 

pula event ButtonExit_Click telah dibuat, tinggal kita masukkan code yang ingin dijalankan 

saat event ini dipanggil 

3. Masukkan code berikut ini kedalam method ButtonExit_Click 

 

 

 

 

4. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

5. Sekarang saat anda menekan tombol Exit Application maka aplikasi akan tertutup 

 

Tugas 3 – Membuat Window Start New League 

1. Pada Solution Explorer, klik kanan CS League, klik Add | New Item 

2. Pada Templates, klik Window (WPF) 

3. Kemudian masukkan nama “StartNewLeague.xaml” pada field Name 

4. Kemudian klik Add 

5. Kemudian di Solution Explorer, klik ganda pada StartNewLeague.xaml 

6. Pada designer view, ubahlah properti dari Window StartNewLeague untuk Width, Height, 

dan Title. 

7. Kemudian tambahkan beberapa tombol untuk control pada halaman ini 

a. ButtonRegisterNewTeam untuk manampilkan menu untuk menambahkan team baru 

yang akan menjadi peserta liga 

b. ButtonBack untuk kembali ke menu utama 

c. ButtonCreateNewLeague untuk memunculkan menu untuk membuat liga baru dan 

menambahkan tim yang akan berkompetisi di liga ini 

d. Tambahkan ListBoxTeamList untuk menampilkan tim-tim yang ada dan telah dibuat. 

Nantinya tim-tim pada listbox ini yang bisa ditambahkan menjadi peserta pada liga 

yang beru dibuat 

 

 

Private Sub ButtonExit_Click... 

    Close() 

End Sub 
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8. Kemudian disebelah kanan dari control-control diatas nantinya akan kita isi dengan 

UserContol. Dengan UserControl, memudahkan developer dalam membangun part-part atau 

bagian dari Window yang ingin memiliki control sendiri-sendiri. Sekarang mari kita buat 

dahulu tempat untuk meletakkan UserControl nantinya. Tambahkan canvas dan ubahlah 

properti name menjadi CanvasMain pada window StartNewLeague seperti dibawah ini 
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Tugas 4 – Membuat Event untuk Button Start New League 

1. Pada solution explorer, klik ganda TopMenu.xaml 

2. Kemudian pada designer view, klik ganda pada tombol Start New League untuk membuat 

event ButtonStartNewLeague_Click 

3. Kemudian tambahkan code berikut ini untuk memanggil Window StartNewLeague.xaml saat 

tombol ButtonStartNewLeague ditekan 

 

 

 

 

4. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Saat tombol Start New League ditekan, maka window Start New League akan terbuka, 

namun, window TopMenu tidak tertutup. Hal ini dikarenakan TopMenu menjadi window 

parent diantara semua window yang dipanggil darinya.  Untuk menambahkan efek pada 

saat menekan tombol Start New League agar window Top Menu hilang, maka kita harus 

melempar object TopMenu sebagai parent dari window yang berasal darinya. 

 

5. Ubahlah class StartNewLeague menjadi seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Setelah kita ubah constructor dari class StartNewLeague, maka kita juga harus merubah 

code yang memanggil class ini, ubahlah code untuk ButtonStartNewLeague_Click pada class 

Window1 menjadi seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

Private Sub ButtonStartNewLeague_Click... 

    Dim newLeague As New StartNewLeague 

    newLeague.Show() 

End Sub 

 

Partial Public Class StartNewLeague 

    Private _parent As New Window1 

 

    Public Sub New(ByVal parent As Window1) 

 

        _parent = parent 

        InitializeComponent() 

 

    End Sub 

 

End Class 

Private Sub ButtonStartNewLeague_Click(... 

    Dim newLeague As New StartNewLeague(Me) 

    Me.Hide() 

    newLeague.Show() 

End Sub 
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7. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Sekarang setelah tombol Start New League ditekan, maka window Start New League akan 

muncul dan window TopMenu akan tertutup. Namu apabila window Start New League 

ditutup aplikasi belum tertutup. Hal ini dikarenakan masih ada instance dari window 

TopMenu yang masih terbuka. 

 

8. Untuk memunculkan kembali window TopMenu setelah window StartNewLeague ditutup, 

maka buatlah event untuk tombol back to top menu. Klik ganda tombol ini pada window 

StartNewLeague pada designer view. Kemudian tambahkan code seperti berikut ini: 

 

 

 

 

9. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Sekarang setelah kita menutup window StartNewLeague dengan cara menekan tombol 

Back to Top Menu, maka window TopMenu akan terbuka kembali. 

 

Untuk membuat aplikasi menjadi lebih mudah di-maintain, dan pembuatan control dipisah 

berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing. Pada canvas akan kita isi dengan user 

control yang kita perlukan pada saat membuka atau menekan sebuah tombol. Untuk 

keperluan ini, maka kita membutuhkan User Control untuk Register New Team dan User 

Control untuk Create New League. 

 

Kedua tugas berikut ini akan menjelaskan bagaimana membuat user control tersebut, 

kemudian pada Tugas 7 akan dijelaskan bagaimana menggunakan user control yang telah 

kita buat untuk dimasukkan ke dalam StartNewLeague.xaml 

 

Tugas 5 – Membuat WPF User Control Untuk Register New Team 

1. Pada Solution Explorer, klik kanan CS League, klik Add | New Item 

2. Pada Templates, klik User Control (WPF) 

3. Kemudian masukkan nama “RegisterTeamUserControl.xaml” pada field Name 

Private Sub ButtonBack_Click(... 

    _parent.Show() 

    Close() 

End Sub 
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4. Kemudian klik Add 

5. Pada solution explorer, klik ganda pada RegisterTeamUserControl.xaml 

6. Kita akan menambahkan beberapa label dan beberapa control yang dibutuhkan untuk 

mendaftarkan tim baru ke dalam aplikasi, antara lain: 

a. LabelTeamName untuk menuliskan label “Team Name” 

b. LabelPlayerName untuk menuliskan label “PlayerName” 

c. TextBoxTeamName untuk memasukkan nama tim baru 

d. TextBoxPlayerName untuk mamasukkan nama pemain ke dalam tim baru 

e. ListBoxPlayerList untuk menampilkan daftar pemain dari tim yang baru dibuat 

f. ButtonRegisterTeam untuk mendaftarkan tim baru 

g. ButtonAddPlayer untuk menambahkan pemain baru ke dalam tim 

h. ButtonDeletePlayer untuk menghapus pemain dari tim 

i. ButtonSave untuk menyimpan tim baru yang telah dibuat 

7. Ubah properti text/content dari label dan control-control yang telah dimasukkan agar 

memiliki arti yang jelas. Jika langkah 6 dan 7 sudah dilakukan, maka sekarang 

RegisterTeamUserControl akan menjadi seperti ini: 
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8. Namun, kita tidak ingin menambahkan pemain ke dalam tim yang belum dibentuk. Oleh 

karena itu, kita harus melakukan setting terhadap beberapa control terhadap properti 

isEnabled pada properties 

 

9. Lakukan langkah nomor 8 kepada ButtonAddPlayer, ListBoxPlayer, ButtonDelete, dan 

ButtonSave. Hasilnya akan menjadi seperti ini: 

 

 

Tugas 6 – Membuat User Control untuk Create New League 

1. Pada Solution Explorer, klik kanan CS League, klik Add | New Item 

2. Pada Templates, klik User Control (WPF) 

3. Kemudian masukkan nama “CreateNewLeagueUserControl.xaml” pada field Name 
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4. Kemudian klik Add 

5. Pada solution explorer, klik ganda pada CreateNewLeagueUserControl.xaml 

6. Kita akan menambahkan beberapa label dan beberapa control yang dibutuhkan untuk 

mendaftarkan tim baru ke dalam aplikasi, antara lain: 

a. ListBoxTeam untuk mendaftar tim-tim yang didaftarkan mengikuti liga ini 

b. LabelLeagueName untuk memberi label “League Name” 

c. TextBoxLeagueName untuk memberi nama liga yang akan dibuat 

d. LabelGameweek untuk memberi label “Gameweek” 

e. LabelGameWeekCount untuk menampilkan jumlah minggu pertandingan dari liga 

yang akan dibuat (dihitung berdasarkan jumlah tim), ubah properti content menjadi 

0 

f. ButtonCreateLeague untuk membuat liga baru 

g. ButtonStartLeague untuk memulai liga yang baru saja dibuat 

7. Jika sudah dibuat, maka hasilnya akan menjadi sepert ini: 

 

8. Isi ListBoxTeam diatas akan kita isi berdasarkan tim-tim yang sudah di-register terlebih 

dahulu. Daftar tim-tim yang sudah terregistrasi dan available akan kita tampilkan pada 

ListBoxTeamList pada window StartNewLeague.xaml 
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9. Jika kita lihat pada form diatas, maka tombol start league bisa ditekan, hal ini tidak kita 

inginkan, karena kita ingin memulai liga jika kita telah membuat liga baru. Maka yang akan 

kita lakukan adalah merubah properti isEnable dari ButtonStartLeague ini: 

 

 

Setelah kita membuat user control untuk diletakkan pada canvas pada window 

StartNewLeague, sekarang kita akan mencoba menambahkan code untuk menggunakan 

user control – user control ini sesuai dengan tombol yang ditekan. Misalkan saat kita 

menekan tombol Register New Team maka yang akan muncul di canvas adalah 

RegisterTeamUserControl, dan pada saat kita menekan tombol Create New League maka 

yang akan muncul di canvas adalah CreateNewLeagueUserControl. 

 

Tugas 7 – Menggunakan User Control untuk Event pada suatu Window 

1. Pada solution explorer, klik ganda  StartNewLeague.xaml 

2. Kemudian, pada designer view, klik ganda tombol Register New Team 

3. Secara otomatis, Microsoft Visual Studio akan membuka code view dan sudah ada code yang 

ditambahkan, seperti berikut ini: 

 

 

Private Sub ButtonRegisterNewTeam_Click(... 

 

End Sub 
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4. Kemudian, kita akan menambahkan code sedemikian sehingga saat tombol 

RegisterNewTeam ditekan, maka user control RegisterTeamUserControl akan muncul pada 

canvas main. Masukkan code berikut ini kedalam method ButtonRegisterNewTeam_Click: 

 

 

 

 

 

Perhatikan bahwa pada code diatas, sebelum kita menambahkan _registerTeamUC, kita 

menuliskan code CanvasMain.Children.Clear(), hal ini bertujuan agar object-object yang 

ditambahkan pada canvas dibersihkan terlebih dahulu sebelum menambahkan object 

lainnya. Hal ini berguna agar tidak banyak control yang bersembunyi dan memakan 

memory. 

 

5. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Sekarang pada window StartNewLeague, pada saat tombol Register New Team ditekan, 

maka pada canvas akan muncul RegisterTeamUserControl yang telah kita buat. 

 

6. Pada solution explorer, klik ganda StartNewLeague.xaml 

7. Pada designer view, klik ganda tombol Register New League 

8. Secara otomatis, Microsoft Visual Studio akan membuka code view dan sudah ada code yang 

ditambahkan, seperti berikut ini: 

 

 

 

9. Kemudian, kita akan menambahkan code sedemikian sehingga saat tombol CreateLeague 

ditekan, maka user control CreateNewLeagueUserControl akan muncul pada canvas main. 

Masukkan code berikut ini kedalam method ButtonCreateLeague_Click: 

 

 

 

 

Private Sub ButtonRegisterNewTeam_Click(ByVal .... 

    Dim _registerTeamUC As New RegisterTeamUserControl 

    CanvasMain.Children.Clear() 

    CanvasMain.Children.Add(_registerTeamUC) 

End Sub 

 

Private Sub ButtonCreateLeague_Click( 

 

End Sub 

 

Private Sub ButtonCreateLeague_Click(ByVal sender As Sys.... 

    Dim _createLeague As New CreateNewLeagueUserControl 

    CanvasMain.Children.Clear() 

    CanvasMain.Children.Add(_createLeague) 

End Sub 
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10. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Sekarang, semua tombol-tombol pada window StartNewLeague sudah berfungsi dengan 

baik. User control CreateNewLeague akan muncul pada saat tombol Create New League 

ditekan, begitu juga dengan user control RegisterTeam yang akan muncul saat tombol 

Register New Team ditekan. 

 

Checkpoint pertama dari pembuatan aplikasi pertama sudah sampai, interaksi antar 

window dan window sudah kita buat, interaksi antara window dan user control juga telah 

kita buat. Sebelum membuat window-window lainnya yang dibutuhkan, mari kita buat 

dahulu file Linq to SQL beserta database yang kita butuhkan untuk membangun aplikasi 

ini. 

 

Tugas 8 – Membuat Database CS League 

Dalam suatu liga, ada beberapa hal-hal penting yang harus ada. Pertama sebuah liga harus memiliki 

tim-tim peserta liga, dan masing-masing tim memiliki pemain dengan jumlah minimum dan jumlah 

maksimum pemain (tanpa memperhitungkan transfer pemain antar tim). Selain itu juga dalam liga, 

jadwal pertandingan sudah harus tersusun dengan rapi sebelum liga tersebut dimulai. Pada saat liga 

berjalan, ada beberapa hal juga yang harus dicatat, yaitu data statistik pertandingan berupa gol – 

siapa yang mencetak, pada menit keberapa, siapa yang mengumpan, dll – kemudian selain itu juga 

pelanggaran-pelanggaran. Pada aplikasi ini, pelanggaran yang akan kita catatkan hanyalah 

pelanggaran yang menghasilkan kartu, entah itu kartu merah atau kartu kuning saja. Melihat hal-hal 

seperti diatas maka kita akan membuat beberapa table yang mewakili masing-masing entity, antara 

lain: 

Table Leagues berisi data tentang liga-liga 

 Table Teams berisi data tentang tim-tim 

 Table Players berisi data tentang pemain-pemain 

 Table Goals berisi data tentang gol-gol pada pertandingan 

 Table Cards berisi data tentang pelanggaran-pelanggaran yang menghasilkan kartu pada 

pertandingan 

 Table Matches berisi data-data mengenai jadwal pertandingan, beserta tim-tim yang 

bermain pada pertandingan tersebut 

 



64 
 

Perhatikan bahwa table-table yang kita buat semuanya dalam bahasa inggris dan bertipe 

plural. Nanti kita akan lihat bagaimana Linq to Sql memetakan table-table ini ke dalam 

masing-masing class yang mewakili sebuah instance dari table dengan menggunakan kata 

yang bertipe singular 

 

1. Pada solution explorer, klik kanan pada CS League 

2. Klik  Add | New Item 

3. Pada Templates, pilih Service-based Database 

4. Beri nama database “CS League” dengan mengisi field name pada dialog 

5. Klik Add 

6. Apabila muncul dialog seperti dibawah ini, tekan Cancel, kita tidak membutuhkan dataset 

pada aplikasi ini 

 

7. Pada menu View, munculkanlah database explorer, atau tekan Ctrl+alt+s pada keyboard 

8. Kemudian pada solution explorer, klik ganda pada CS League.mdf 

9. Secara otomatis, Visual Studio akan membuat new connection pada database explorer 

10. Pada database explorer, expand CS League.mdf 

11. Kemudian expand folder Tables 
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12. Karena masih kosong, maka tidak ada item di dalam Tables 

13. Klik kanan Tables, kemudian klik Add New Tabel untuk menambahkan table baru 

14. Buatlah table-table dengan menggunakan langkah nomor 13, buatlah table leagues dengan 

spesifikasi sebagai barikut: 

 

15. Jadikan LeagueID sebagai primary key dengan menekan tombol kunci: 

 

16. Sehingga akan menjadi seperti ini: 

 

17. Buatlah table Teams dengan mengulang langkah 13 dan 15 dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 
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18. Buatlah table Players dengan mengulang langkah 13 dan 15 dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

 

19. Buatlah table Goals dengan mengulang langkah 13 dan 15 dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

 

20. Buatlah table Cards dengan mengulang langkah 13 dan 15 dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 
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21. Buatlah table Matches dengan mengulang langkah 13 dan 15 dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

 

22. Kemudian setelah kita membuat table-table tersebut jangan lupa untuk memberikan 

properti auto increment pada masing-masing primary key. 

23. Pada database explorer, klik ganda Leagues 

24. Klik column LeagueID 

25. Pada column properti, cari Identity Specification, kemudian expand. 

26. Ubah nilai pada (is identity) menjadi yes, seperti berikut ini: 

 

27. Ulangi langkah 23 sampai 26 pada setiap table lainnya untuk memberikan properti auto 

increment pada masing-masing primary key 

28. Setelah kita buat masing-masing primary key menambahkan nilai sendiri setiap ada baris 

yang dimasukkan, sekarang kita akan membuat hubungan antara table satu dengan table 

lainnya 

29. Klik ganda table Players pada database explorer 

30. Kemudian klik Relationship ini: 
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31. Kemudian klik tombol Add pada Foreign Key Relationships dialog box 

 

32. Kemudian pada category (General), klik Tables and Columns Specification 

 

33. Klik tanda seperti ini , kemudian dialog box Tables and Columns seperti ini akan terbuka: 
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34. Kita bisa mengubah-ubah properti dari relationship untuk tables and columns pada dialog 

box ini. 

35. Sekarang ubahlah Primary Key table menjadi Teams dan pilih column TeamID seperti berikut 

ini: 

 

36. Jangan lupa untuk mengubah column pada Foreign Key Table menjadi TeamID juga 

37. Klik OK 

38. Klik Close 

39. Kemudian tekan Ctrl+S untuk menyimpan table atau tekan Ctrl+Shift+S untuk menyimpan 

perubahan yang terjadi pada setiap file pada solution CS League 

40. Tekan Yes pada dialog box Save 

41. Sekarang mari kita tambahkan relationship-relationship untuk table Teams 

42. Klik ganda table Teams pada database explorer 

43. Klik tombol Relationship 

44. Kemudian klik Add pada dialog box Foreign Key Relationships 
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Perhatikan bahwa sudah ada relationship sebelumnya, klik pada relationship yang baru 

saja kita buat. Jangan mengubah relationship yang telah dibuat pada table lain. 

45. Klik tanda  pada Tables and Columns Specification 

46. Ubahlah relationship menjadi seperti ini: 

 

47. Klik OK 

48. Klik Close 

49. Kemudian Save perubahan yang terjadi 
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Perhatikan bahwa perubahan juga terjadi pada table lain yang menjadi memiliki 

relationship dengan table yang baru saja kita tambahkan relationship-nya. 

 

50. Sekarang mari kita tambahkan relationship-relationship untuk table Goals 

51. Klik ganda table Goals pada database explorer 

52. Klik tombol Relationship 

53. Kemudian klik Add pada dialog box Foreign Key Relationships 

54. Klik tanda  pada Tables and Columns Specification 

55. Ubahlah relationship menjadi seperti ini: 

 

56. Klik OK 

57. Karena goals tidak hanya berelasi dengan satu table, maka tambahkan lagi relationship-nya 

58. Klik Add pada dialog box Foreign Key Relationships 

59. Klik tanda  pada Tables and Columns Specification 

60. Ubahlah relationship menjadi seperti ini: 

 

61. Klik OK 

62. Klik Add pada dialog box Foreign Key Relationships 

63. Klik tanda  pada Tables and Columns Specification 

64. Ubahlah relationship menjadi seperti ini: 
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65. Klik OK 

66. Klik Close 

67. Kemudian Save perubahan yang terjadi 

68. Sekarang mari kita tambahkan relationship-relationship untuk table Cards 

69. Klik ganda table Cards pada database explorer 

70. Klik tombol Relationship 

71. Kemudian klik Add pada dialog box Foreign Key Relationships 

72. Klik tanda  pada Tables and Columns Specification 

73. Ubahlah relationship menjadi seperti ini: 

 

74. Klik OK 

75. Karena cards tidak hanya berelasi dengan satu table, maka tambahkan lagi relationship-nya 

76. Klik Add pada dialog box Foreign Key Relationships 

77. Klik tanda  pada Tables and Columns Specification 

78. Ubahlah relationship menjadi seperti ini: 
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79. Klik OK 

80. Klik Close 

81. Kemudian Save perubahan yang terjadi 

82. Sekarang mari kita tambahkan relationship-relationship untuk table Matches 

83. Klik ganda table Matches pada database explorer 

84. Klik tombol Relationship 

85. Kemudian klik Add pada dialog box Foreign Key Relationships 

86. Klik tanda  pada Tables and Columns Specification 

87. Ubahlah relationship menjadi seperti ini: 

 

88. Klik OK 

89. Karena Matches tidak hanya berelasi dengan satu table, maka tambahkan lagi relationship-

nya 

90. Klik Add pada dialog box Foreign Key Relationships 

91. Klik tanda  pada Tables and Columns Specification 

92. Ubahlah relationship menjadi seperti ini: 
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93. Klik OK 

94. Klik Add pada dialog box Foreign Key Relationships 

95. Klik tanda  pada Tables and Columns Specification 

96. Ubahlah relationship menjadi seperti ini: 

 

97. Klik OK 

98. Klik Close 

99. Kemudian Save perubahan yang terjadi 

 

Kalau kita lihat, sekarang database seharusnya sudah memiliki diagram seperti berikut ini. 

 



75 
 

Tugas 9 – Menambahkan File Linq to SQL 

1. Pada solution explorer, klik kanan kemudian klik Add | New Item 

2. Klik LINQ to SQL Classes pada dialog box Add New Item 

3. Berikan nama “CSLeagueLinqToSql.dbml” dengan mengisi field name pada dialog box 

4. Klik Add 

5. Pada solution explorer, klik ganda pada CSLeagueLinqToSql.dbml, maka akan terbuka tab 

seperti ini pada workspace 

 

 

Panel sebelah kiri pada gambar diatas adalah tempat dimana kita dapat melakukan proses 

drag and drop table untuk memetakan menjadi sebuah class yang mewakili sebuah table 

pada database. Sedangkan pada panel sebelah kanan adalah dimana kita bisa melakukan 

proses drag and drop stored procedure untuk memetakan sebuah stored procedure pada 

database menjadi sebuah method pada DataContext. 

 

6. Kemudian kembali pada database explorer 

7. Expand folder table 

8. Kemudian block semua table pada database yang ingin dipetakan menjadi class-class 
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9. Sekarang drag and drop table-table tersebut ke panel sebelah kiri dari designer view dari file 

CSLeagueLinqToSql.dbml 

 

 

Perhatikan bagaimana class Linq To Sql telah memetakan table-table di database menjadi 

masing-masing class dengan nama singularnya. Selain itu juga relationship digambarkan 

menjadi hubungan-hubungan antar class-class.  

 

Pada toolbox disebelah kiri dapat kita lihat beberapa tools yang berguna untuk membuat 

hubungan-hubungan antar object pada Object Relational 

 

10. Tekan Ctrl+Shift+S untuk menyimpan semua perubahan yang terjadi pada solution 
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Tugas 10 – Menuliskan Code untuk mengaktifkan fitur Register Tim Baru 

Kita sudah membuat database dan juga file Linq to Sql yang telah memetakan table-table di 

database ke dalam class-class. Sekarang saatnya kita memanfaatkan class-class tersebut untuk 

membuat fitur-fitur aplikasi CS League untuk checkpoint pertama menjadi fungsional dan dapat 

digunakan. Yang akan kita lakukan pada tugas ini adalah membuat fitur daftar tim baru berfungsi. 

1. Pertama kita akan menambahkan code untuk menampilkan daftar tim yang telah di-register 

sebelumnya dan belum didaftarkan untuk mengikuti suatu liga manapun. Daftar-daftar tim 

ini nantinya akan kita tampilkan pada ListBoxTeamList pada window StartNewLeague.xaml.  

2. Pada solution explorer klik ganda pada StartNewLeague.xaml 

3. Pada designer view, klik ganda pada ruang kosong dari window StartNewLeague 

4. Secara otomatis, Microsoft Visual Basic Express akan membentuk event loaded pada 

window StartNewLeague seperti ini: 

 

 

\ 

5. Tambahkan code berikut ini pada class untuk menginisialisasi CSLeagueDataContext pada 

class: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ubahlah method StartNewLeague pada code behind StartNewLeague.xaml.vb menjadi 

seperti ini: 

 

 

 

 

 

Private Sub StartNewLeagueWindow_Loaded(ByVal sender As Syst 

    Dim availableTeam = From team In _db.Teams _ 

                        Where team.League Is Nothing 

 

    For Each _team In availableTeam 

        ListBoxTeams.Items.Add(_team.TeamName) 

    Next 

 

End Sub 

 

Private Sub StartNewLeague_Loaded(... 

 

End Sub 

 

Partial Public Class StartNewLeague 

    Private _parent As New Window1 

    Private _db As New CSLeagueLinqToSqlDataContext 

 

    Public Sub New(ByVal parent As Window1) 

 

        _parent = parent 

        _db = New CSLeagueLinqToSqlDataContext 

        InitializeComponent() 

 

    End Sub 

 .... 

End Class 
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7. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Perhatikan bahwa pada ListBoxTeamList tidak ada satupun tim yang sudah terdaftar, jika 

ingin melihat hasilnya silahkan coba tambahkan tim-tim baru secara manual. Kecuali anda 

ingin bersabar dan mencoba membuat code untuk menangani menambahkan tim dengan 

memanfaatkan user control yang telah kita buat. Pada langkah-langkah selanjutnya kita 

akan membuat fungsi untuk menambahkan tim dengan menggunakan 

RegisterTeamUserControl. 

 

8. Pada solution explorer, klik ganda pada RegisterTeamUserControl.xaml 

9. Pada designer view, klik ganda tombol Register pada RegisterTeamUserControl 

10. Secara otomatis, Microsoft Visual Basic Express akan membuat code untuk menghandle 

event pada tombol Register apabila diklik, seperti ini: 

 

 

 

11. Tambahkan code berikut ini pada constructor dan class untuk menginisialisasi DataContext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kemudian masukkan code berikut ini untuk menghandle event untuk menambahkan tim 

baru: 

 

 

 

 

 

Private Sub ButtonRegisterTeam_Click( 

 

End Sub 

 

Private Sub ButtonRegisterTeam_Click(ByVal sender As Sys 

    Dim timBaru As New Team With {.TeamName = _ 

                       TextBoxTeamName.Text} 

    _db.Teams.InsertOnSubmit(timBaru) 

    TextBoxPlayerName.IsEnabled = True 

    ButtonAddPlayer.IsEnabled = True 

End Sub 

 

Partial Public Class RegisterTeamUserControl 

 

    Private _db As CSLeagueLinqToSqlDataContext 

 

    Public Sub New() 

 

        _db = New CSLeagueLinqToSqlDataContext 

        InitializeComponent() 

 

    End Sub 

 ..... 

End Class 
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Perhatikan bahwa pada code diatas, tidak ada pengecekan apakah tim yang baru dibuat 

sudah ada pada database. Hal ini tidak diperbolehkan, meskipun kita tidak mengeset 

property unique untuk TeamName pada field database, namun pada liga tidak 

diperbolehkan tim dengan nama yang sama. 

 

13. Ubahlah code diatas untuk menghandle constraint tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Perhatikan bahwa sekarang saat kita menekan tombol register maka kita telah membuat 

object Team baru kemudian kita memasukkannya pada state dimana akan dimasukkan ke 

dalam database sebagai baris baru. Object ini akan dimasukkan sebagai baris baru pada 

database saat method SubmitChanges dipanggil. 

 

15. Sekarang kita akan membuat handle untuk event tombol Add Player. Pada solution explorer 

klik ganda pada RegisterTeamUserControl.xaml 

16. Pada designer view, klik ganda pada tombol Add Player 

17. Secara otomatis, Microsoft Visual Basic Express akan membuat code untuk menghandle 

event pada saat tombol Add Player ditekan, seperti berikut: 

 

 

 

 

Private Sub ButtonRegisterTeam_Click(ByVal sender As System.O 

    Dim tim = From team In _db.Teams _ 

              Where team.TeamName = TextBoxTeamName.Text _ 

              Select team 

 

    Dim timBaru As New Team With {.TeamName = _ 

                       TextBoxTeamName.Text} 

 

If tim.Count = 0 And timBaru.TeamName <> "" Then 

  _db.Teams.InsertOnSubmit(timBaru) 

        TextBoxPlayerName.IsEnabled = True 

        ButtonAddPlayer.IsEnabled = True 

    Else 

        MessageBox.Show("Team name has been used") 

    End If 

     

End Sub 

 

Private Sub ButtonAddPlayer_Click( 

 

End Sub 
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18. Ubahlah code class RegisterTeamUserControl untuk menambahkan beberapa variable yang 

kita butuhkan untuk mengisi method ButtonAddPlayer_Click untuk menghandle event pada 

saat tombol Add Player ditekan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Kemudian sekarang kita ubah method ButtonAddPlayer_Click menjadi seperti berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Sekarang kita sudah bisa menambahkan pemain baru ke dalam daftar pemain yang ingin 

ditambahkan ke dalam tim. Perhatikan bahwa tombol save baru bisa digunakan atau baru 

bisa ditekan pada saat jumlah pemain yang ingin didaftarkan sudah mencapai 8. 

 

 

Partial Public Class RegisterTeamUserControl 

 

    Private _db As CSLeagueLinqToSqlDataContext 

    Private _counter As Integer 

    Private _isOn As Boolean 

 

    Public Sub New() 

 

        _db = New CSLeagueLinqToSqlDataContext 

        _counter = 0 

        _isOn = False 

        InitializeComponent() 

 

    End Sub 

 ... 

End Class 

Private Sub ButtonAddPlayer_Click(ByVal sender As System.Object... 

    _counter += 1 

    If _counter >= 8 Then 

        ButtonSave.IsEnabled = True 

    End If 

    If _isOn Then 

        ListBoxPlayers.IsEnabled = True 

        _isOn = False 

    End If 

 

    ListBoxPlayers.Items.Add(TextBoxPlayerName.Text) 

 

    TextBoxPlayerName.Text = "" 

    TextBoxPlayerName.Focus() 

End Sub 
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21. Sekarang kita akan membuat handle untuk mengaktifkan fungsi pada tombol Delete. Pada 

solution explorer klik ganda RegisterTeamUserControl.xaml. Kemudian pada designer view 

klik tombol Delete 

22. Secara otomatis, Microsoft Visual Basic Express akan membuat code untuk menghandle 

event pada saat tombol Delete ditekan: 

 

 

 

23. Ubahlah code diatas menjadi seperti ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Tekan F5  tekan untuk menjalankan aplikasi 

 

Perhatikan code diatas untuk menghandle tambah pemain dan menghapus pemain, kita 

belum membuat sebuah instance dari Player pun untuk ditambahkan ke dalam database. 

Hal ini sengaja dilakukan untuk menjaga konsistensi. Hanya pemain-pemain yang masih 

berada dalam ListBoxPlayers saja yang akan disimpan menjadi baris-baris pada database 

pada saat tombol Save ditekan. 

 

25. Sekarang kita akan membuat handle untuk tombol save. Pada solution explorer, klik ganda 

pada RegisterTeamUserControl.xaml. 

26. Pada designer view, klik ganda pada tombol save 

27. Secara otomatis, Microsoft Visual Basic Express akan membuat code untuk meletakkan code 

untuk menangani event saat tombol Save ditekan 

 

 

 

 

Private Sub ButtonDeletePlayer_Click(ByV... 

 

End Sub 

 

Private Sub ButtonDeletePlayer_Click(ByVal sender As System.Ob 

    Dim index = ListBoxPlayers.SelectedIndex 

    If index >= 0 Then 

        ListBoxPlayers.Items.RemoveAt(index) 

    End If 

    _counter -= 1 

 

    If _counter < 8 Then 

        ButtonSave.IsEnabled = False 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub ButtonSave_Click( 

 

End Sub 
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28. Karena kita akan mengasosiasikan pemain yang kita buat terhadap tim dimana dia bermain, 

maka kita perlu melakukan perubahan terhadap code untuk memberikan relasi antara 

pemain dan tim. Ubahlah class RegisterTeamUserControl menjadi seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Kemudian ubah method ButtonRegisterTeam_Click untuk memberikan nilai pada variable 

class _newTeam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partial Public Class RegisterTeamUserControl 

 

    Private _db As CSLeagueLinqToSqlDataContext 

    Private _counter As Integer 

    Private _isOn As Boolean 

    Private _newTeam As Team 

 

    Public Sub New() 

 

        _db = New CSLeagueLinqToSqlDataContext 

        _counter = 0 

        _isOn = True 

        InitializeComponent() 

 

    End Sub 

 ... 

End Class 

Private Sub ButtonRegisterTeam_Click(ByVal sender As System.O 

    Dim tim = From team In _db.Teams _ 

              Where team.TeamName = TextBoxTeamName.Text _ 

              Select team 

 

    Dim timBaru As New Team With {.TeamName = _ 

                       TextBoxTeamName.Text} 

 

    _newTeam = timBaru 

 

    If tim.Count = 0 And timBaru.TeamName <> "" Then 

        _db.Teams.InsertOnSubmit(timBaru) 

        TextBoxPlayerName.IsEnabled = True 

        ButtonAddPlayer.IsEnabled = True 

    Else 

        MessageBox.Show("Team name has been used") 

    End If 

     

End Sub 
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30. Sekarang tambahkan code berikut ini untuk menyimpan tim baru yang didaftarkan beserta 

pemain-pemainnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Sekarang coba jalankan aplikasi, kemudian daftarkan tim baru beserta pemain-pemainnya. 

Tombol save baru bisa ditekan saat jumlah pemain pada daftar pemain baru sudah lebih 

atau sama dengan 8 dan akan kembali tidak bisa ditekan saat jumlah pemain dalam daftar 

kurang dari 8. Namun saat ditekan, tidak ada keterangan apa-apa kalau tim yang kita buat 

telah disimpan, dan pada daftar tim di Window StartNewLeague pun tidak ada perubahan. 

Hal ini dikarenakan kita membuat interaksi sama sekali antara RegisterTeamUserControl 

dan window StartNewLeague. Untuk membuat interaksi antara kedua entitas ini, kita 

perlu mengubah code pada beberapa tempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Sub ButtonSave_Click(ByVal sender As System.Object, ... 

 

    For Each pemain In ListBoxPlayers.Items 

        Dim pemainBaru As New Player With {.PlayerName = pemain} 

        pemainBaru.Team = _newTeam 

        _db.Players.InsertOnSubmit(pemainBaru) 

    Next 

 

    _db.SubmitChanges() 

    TextBoxTeamName.Text = "" 

    TextBoxPlayerName.Text = "" 

    ListBoxPlayers.Items.Clear() 

    TextBoxPlayerName.IsEnabled = False 

    ButtonAddPlayer.IsEnabled = False 

    ListBoxPlayers.IsEnabled = False 

    ButtonDeletePlayer.IsEnabled = False 

    ButtonSave.IsEnabled = False 

    _isOn = True 

    _counter = 0 

 

End Sub 

 



84 
 

32. Pertama-tama kita ubah dulu constructor dari class RegisterTeamUserControl menjadi 

sepert ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Setelah kita rubah class RegisterTeamUserControl ini, otomatis kita juga harus merubah 

pemanggilan user control ini dari class StartNewLeague. Ubahlah method 

ButtonRegister_Click pada class StartNewLeague seperti berikut ini: 

 

 

 

 

34. Kemudian kita ubah method ButtonSave_Click menjadi seperti ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partial Public Class RegisterTeamUserControl 

 

    Private _db As CSLeagueLinqToSqlDataContext 

    Private _counter As Integer 

    Private _isOn As Boolean 

    Private _newTeam As Team 

    Private _parent As StartNewLeague 

 

    Public Sub New(ByVal parent As StartNewLeague) 

 

        _db = New CSLeagueLinqToSqlDataContext 

        _counter = 0 

        _isOn = True 

        _parent = parent 

        InitializeComponent() 

 

    End Sub 

 ... 

End Class 

Private Sub ButtonRegisterNewTeam_Click(ByVal sender As Sys... 

    Dim _registerTeamUC As New RegisterTeamUserControl(Me) 

    CanvasMain.Children.Clear() 

    CanvasMain.Children.Add(_registerTeamUC) 

End Sub 

 

Private Sub ButtonSave_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal  

 

    For Each pemain In ListBoxPlayers.Items 

        Dim pemainBaru As New Player With {.PlayerName = pemain} 

        pemainBaru.Team = _newTeam 

        _db.Players.InsertOnSubmit(pemainBaru) 

    Next 

 

    _db.SubmitChanges() 

    _parent.ListBoxTeamList.Items.Add(_newTeam.TeamName) 

     

 ...... 

 

    ListBoxPlayers.IsEnabled = False 

    ButtonDeletePlayer.IsEnabled = False 

    ButtonSave.IsEnabled = False 

    _isOn = True 

    _counter = 0 

 

End Sub 
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35. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Sekarang coba jalankan aplikasi, tambahkan tim baru beserta pemain-pemainnya. Pada 

ListBoxTeamList pada window StartNewLeague akan diupdate berdasarkan tim yang 

sudah diregistrasi. 

 

Tugas 11 – Menuliskan code untuk mengaktifkan fitur Membuat Liga Baru 

Yang akan kita lakukan pada tugas ini adalah membuat fitur membuat liga baru berfungsi dan dapat 

dijalankan. 

1. Pada solution explorer, klik ganda pada CreateNewLeagueUserControl.xaml 

2. Pada designer view, klik ganda pada tombol Create League 

3. Secara otomatis, Microsoft Visual Basic Express akan membuat code tempat meletakkan 

handle dari event saat tombol Create League ditekan 

 

 

 

4. Sebelum kita mengisi code pada method diatas perlu kita pahami ulang aplikasi yang ingin 

kita buat. Perhatikan bahwa yang ingin kita lakukan adalah menambahkan tim-tim yang 

sudah terdaftar dan ada pada ListBoxTeamList ke dalam listbox pada user control 

CreateNewLeagueUserControl. Otomatis kita harus menambahkan beberapa control untuk 

membuat hal ini bisa dilakukan. Tambahkan dua control “>” dan “<” yang bertipe button 

untuk menambahkan tim ke dalam liga dan mengeluarkan tim dari liga. Kemudian atur 

property Visibility menjadi, karena kita tidak ingin tombol-tombol ini muncul dan aktif jika 

user control yang sedang berada pada canvas bukan CreateNewLeagueUserControl 

Private Sub ButtonCreateLeague_Click(... 

 

End Sub 
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5. Kemudian kita juga harus mengubah code untuk method ButtonCreateLeague dan 

ButtonRegisterNewTeam pada window StartNewLeague untuk memastikan bahwa tombol  

 dan  hanya muncul pada saat CreateNewLeagueUserControl sedang berada pada 

CanvasMain dan tidak muncul pada kondisi lainnya. Ubahlah method ButtonCreateLeague 

menjadi seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

6. Kemudian ubah juga method ButtonRegisterNewTeam_Click menjadi seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Private Sub ButtonCreateLeague_Click(ByVal sender As System. 

    Dim _createLeague As New CreateNewLeagueUserControl 

 

    ButtonJoin.Visibility = Windows.Visibility.Visible 

    ButtonUnjoin.Visibility = Windows.Visibility.Visible 

    CanvasMain.Children.Clear() 

    CanvasMain.Children.Add(_createLeague) 

End Sub 

 

Private Sub ButtonRegisterTeam_Click(ByVal sender As System... 

    Dim rtuc As New RegisterTeamUserControl(Me) 

 

    ButtonJoin.Visibility = Windows.Visibility.Hidden 

    ButtonUnjoin.Visibility = Windows.Visibility.Hidden 

    CanvasPanel.Children.Clear() 

    CanvasPanel.Children.Add(rtuc) 

 

End Sub 
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7. Tombol   dan  mengakibatkan harus adanya interaksi dua arah antara window 

StartNewLeague dan user control CreateNewLeagueUserControl. Maka kita juga perlu 

merubah class StartNewLeague dan CreateNewLeagueUserControl. Ubahlah class 

CreateNewLeagueUserControl sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kemudian ubah juga class StartNewLeague menjadi seperti ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Selain itu, kita juga harus merubah method ButtonCreateLeague_Click untuk mengasign 

value ke variable class _createLeague, seperti ini: 

 

 

 

 

 

 

Partial Public Class CreateNewLeagueUserControl 

 

    Private _parent As StartNewLeague 

 

    Public Sub New(ByVal parent As StartNewLeague) 

 

        _parent = parent 

        InitializeComponent() 

 

    End Sub 

 ... 

End Class 

Partial Public Class StartNewLeague 

    Private _parent As New Window1 

    Private _db As New CSLeagueLinqToSqlDataContext 

    Private _createLeague As CreateNewLeagueUserControl 

 

    Public Sub New(ByVal parent As Window1) 

 

        _parent = parent 

        _db = New CSLeagueLinqToSqlDataContext 

        InitializeComponent() 

 

    End Sub 

 ... 

End Class 

Private Sub ButtonCreateLeague_Click(ByVal sender As System.Ob 

    _createLeague = New CreateNewLeagueUserControl(Me) 

 

    ButtonJoin.Visibility = Windows.Visibility.Visible 

    ButtonUnjoin.Visibility = Windows.Visibility.Visible 

    CanvasMain.Children.Clear() 

    CanvasMain.Children.Add(_createLeague) 

End Sub 
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10. Sekarang kita akan membuat event handler untuk tombol  dan  untuk 

menambahkan tim ke dalam liga dan mengeluarkan tim dari daftar tim yang ingin mengikuti 

liga. Pada solution explorer, klik ganda pada StartNewLeague.xaml 

11. Pada designer view, klik ganda tombol  (ButtonJoin) 

12. Secara otomatis, Microsoft Visual Basic akan membuat code untuk event handler dari event 

klik pada tombol ini: 

 

 

 

13. Kemudian isilah method diatas dengan code seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Lakukan hal yang sama untuk tombol ButtonUnjoin, ubahlah code nya menjadi seperti ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Sub ButtonJoin_Click( 

 

End Sub 

 

Private Sub ButtonJoin_Click(ByVal sender As System.Object,....  

    If ListBoxTeamList.SelectedIndex >= 0 Then 

        _createLeague.ListBoxJoinedTeam.Items.Add( _ 

                ListBoxTeamList.SelectedItem) 

        ListBoxTeamList.Items.RemoveAt( _ 

                ListBoxTeamList.SelectedIndex) 

        Dim total = _ 

                _createLeague.ListBoxJoinedTeam.Items.Count 

        If total Mod 2 = 0 Then 

            _createLeague.LabelGameweekCount.Content = _ 

            (total - 1).ToString 

        Else 

            _createLeague.LabelGameweekCount.Content = _ 

            (total).ToString 

        End If 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub ButtonUnjoin_Click(ByVal sender As System.Object, .... 

    If _createLeague.ListBoxJoinedTeam.SelectedIndex >= 0 Then 

        ListBoxTeamList.Items.Add( _ 

                _createLeague.ListBoxJoinedTeam.SelectedItem) 

        _createLeague.ListBoxJoinedTeam.Items.RemoveAt( _ 

                _createLeague.ListBoxJoinedTeam.SelectedIndex) 

        Dim total = _ 

                _createLeague.ListBoxJoinedTeam.Items.Count 

        If total Mod 2 = 0 Then 

            _createLeague.LabelGameweekCount.Content = _ 

            (total - 1).ToString 

        Else 

            _createLeague.LabelGameweekCount.Content = _ 

            (total).ToString 

        End If 

    End If 

End Sub 
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15. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Sekarang saat berada pada window StartNewLeague, kita bisa menambahkan tim-tim 

yang sudah didaftarkan sebelumnya ke dalam liga. Namun kita masih belum bisa 

membuat liga baru karena tombol Create League masih belum kita buat event handler 

nya. Pada langkah 16 sampai beberapa langkah berikutnya, kita akan mengisi method 

yang telah kita buat pada langkah 3 untuk memberikan fungsi terhadap tombol Create 

League. 

 

 

16. Ubahlah method ButtonCreateLeague_Click pada CreateNewLeagueUserControl (yang telah 

kita buat pada langkah 3) menjadi seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Sampai pada tahap ini aplikasi kita sudah bisa mendaftarkan pemain baru, tim baru, serta 

menambahkan tim tersebut ke dalam liga yang baru saja kita buat. Kita juga telah 

mengubah properti isEnabled untuk tombol Start League.  

Private Sub ButtonCreateLeague_Click(ByVal sender As ... 

    Dim leagueMember = ListBoxJoinedTeam.Items.Count 

    Dim newLeague = New League With _ 

                 {.LeagueName = TextBoxLeagueName.Text} 

 

    _db.Leagues.InsertOnSubmit(newLeague) 

    _db.SubmitChanges() 

 

    For Each member In ListBoxJoinedTeam.Items 

        Dim teamName = member.ToString 

        Dim updateTeam = From team In _db.Teams _ 

                         Where team.TeamName = teamName _ 

                         Select team 

        Dim theTeam As Team = updateTeam.First() 

        theTeam.League = newLeague 

    Next 

 

    If TextBoxLeagueName.Text <> "" Then 

        _db.SubmitChanges() 

    End If 

 

    ListBoxJoinedTeam.Items.Clear() 

    TextBoxLeagueName.Text = "" 

    ButtonCreateLeague.IsEnabled = False 

    ButtonStartLeague.IsEnabled = True 

 

End Sub 
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Sekarang tombol Start League sudah bisa digunakan, namun kita masih belum membuat 

event handler untuk tombol ini. Untuk membuat event handler untuk tombol ini, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pada saat tombol Start League ini 

ditekan, kita ingin agar liga segera dibentuk dan dimulai, oleh karena itu kita ingin 

membuat jadwal dari pertandingan pada liga ini setiap minggunya dan akan disimpan 

pada table Matches. Selain itu, kita juga akan secara otomatis membuka windows baru 

yang berisi informasi-informasi lainnya mengenai liga yang sedang dipilih. Kita akan 

lakukan hal ini pada tugas berikutnya. 

 

Tugas 12 – Membuat Window League Information dan Memulai Liga 

1. Buatlah window baru dengan nama LeagueDetails, pada Solution Explorer, klik kanan pada 

CS League 

2. Klik Add | New Item 

3. Pada template, klik Window (WPF) 

4. Beri nama “LeagueDeatails.xaml” dengan mengisi pada field name 

5. Klik Add 

6. Ubahlah property Width dan Height window ini seperti pada window-window lainnya yang 

telah dibuat sebelumnya 

7. Kemudian tambahkan beberapa control berikut ini: 

a. ButtonBack untuk kembali ke menu utama 

b. ButtonRank untuk melihat susunan klasemen liga 

c. ButtonSchedule untuk melihat jadwal pertandingan 

d. ButtonTopScorer untuk melihat daftar pencetak goal 

e. ButtonAssister untuk melihat daftar pemberi umpan 

f. ButtonMatchResult untuk melihat hasil-hasil pertandingan yang sudah dilakukan 

g. CanvasMain untuk meletakkan user control dari masing-masing fungsi pada button-

button b – f 
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8. Ubahlah class LeagueDetails menjadi seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Buatlah event handler untuk tombol Back to Menu seperti tombol Back to Menu pada 

window lainnya: 

 

 

 

10. Sekarang mari kita kembali ke window StartNewLeague, kita akan buat fungsi yang akan 

dijalankan saat tombol Start League ditekan. Karena saat tombol ini ditekan kita akan 

menyusun jadwal, kemudian juga kita akan otomatis membuka window LeagueDetails, maka 

Private Sub ButtonBack_Click(... 

    _parent.Show() 

    Close() 

End Sub 

 

Partial Public Class LeagueDetails 

 

    Private _parent As Window1 

    Private _league As League 

 

    Public Sub New(ByVal parent As Window1, ByVal league As 

League) 

 

        _parent = parent 

   _league = league 

        InitializeComponent() 

 

    End Sub 

.... 

End Class 
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kita membutuhkan beberapa method pendukung untuk menyusun jadwal secara otomatis 

selain itu kita juga harus mengirimkan instance dari object liga yang dimulai ke window 

LeagueDetails. Buatlah event handler function untuk tombol Start League dengan cara 

melakukan klik ganda tombol ini pada designer view 

 

11. Sebelum menambahkan event handler untuk tombol Start League ada beberapa perubahan 

yang harus kita lakukan terhadap beberapa class. Ubahlah class StartNewLeague menjadi 

seperti ini: 

 

 

 

 

 

12. Ubah juga class CreateNewLeagueUserControl seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

13. Ubah juga method ButtonCreateLeague_Click untuk meng-asign nilai dari variable class 

_newLeague menjadi seperti ini, selain itu juga untuk mengecek apakah nama liga yang 

dimasukkan telah ada sebelumnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partial Public Class StartNewLeague 

    Public _parent As New Window1 

    Private _db As New CSLeagueLinqToSqlDataContext 

    Private _createLeague As CreateNewLeagueUserControl 

 .... 

Partial Public Class CreateNewLeagueUserControl 

 

    Private _parent As StartNewLeague 

    Private _newLeague As League 

    Private _db As CSLeagueLinqToSqlDataContext 
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14. Kemudian tambahkan code berikut ini pada method ButtonStartLeague_Click pada 

CreateNewLeagueUserControl: 

 

 

 

 

 

Perhatikan bahwa pada method diatas kita belum melakukan penyusunan jadwal. Oleh 

karena itu kita membutuhkan beberapa method lagi untuk melakukan penyusunan jadwal 

pertandingan liga. Perhatikan juga bahwa pada code diatas, kita mengirimkan data 

mengenai liga yang ingin dilihat detailnya 

 

 

 

Private Sub ButtonStartLeague_Click(ByVal sender As System. 

    Dim leagueDetail = _  

New LeagueDetails(_parent._parent, _newLeague) 

    leagueDetail.Show() 

    _parent.Close() 

End Sub 

 

Private Sub ButtonCreateLeague_Click(ByVal sender As System... 

    Dim leagueMember = ListBoxJoinedTeam.Items.Count 

    Dim isExist = From lig In _db.Leagues _ 

                  Where lig.LeagueName = TextBoxLeagueName.Text _ 

                  Select lig 

    If isExist.Count() = 0 Then 

        _newLeague = New League With _ 

                 {.LeagueName = TextBoxLeagueName.Text} 

 

        _db.Leagues.InsertOnSubmit(_newLeague) 

        _db.SubmitChanges() 

 

        For Each member In ListBoxJoinedTeam.Items 

            Dim teamName = member.ToString 

            Dim updateTeam = From team In _db.Teams _ 

                             Where team.TeamName = teamName _ 

                             Select team 

            Dim theTeam As Team = updateTeam.First() 

            theTeam.League = _newLeague 

        Next 

 

        If TextBoxLeagueName.Text <> "" Then 

            _db.SubmitChanges() 

        End If 

 

        ListBoxJoinedTeam.Items.Clear() 

        TextBoxLeagueName.Text = "" 

        ButtonCreateLeague.IsEnabled = False 

        ButtonStartLeague.IsEnabled = True 

    Else 

        MessageBox.Show("League Name has been used") 

    End If 

 

End Sub 
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15. Sekarang buatlah method untuk menyusun jadwal pertandingan sepanjang liga. Buatlah 

method ArrangeSchedule() pada class CreateNewLeagueUserControl seperi berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public Sub ArrangeSchedule() 

        Dim teamList = From teamJoin In _db.Teams _ 

                       Where teamJoin.League.LeagueID = 

_newLeague.LeagueID _ 

                       Select teamJoin 

 

        Dim team As Integer() = {} 

        Dim team2 As Integer() = {} 

 

        Array.Resize(team, teamList.Count) 

        Array.Resize(team2, teamList.Count) 

 

        Dim i = 0 

        For Each teamLeague In teamList 

            team(i) = teamLeague.TeamID 

            team2(i) = teamLeague.TeamID 

            i += 1 

        Next 

 

        Dim gw = teamList.Count - 1 

        Dim teamNumber = teamList.Count 

        Dim total = teamNumber 

        Dim nom As Integer = teamNumber / 2 

        Dim th As Integer 

        Dim ta As Integer 

        Dim comb = (teamNumber / 2) * (teamNumber - 1) 

        Dim listTH() As Integer = {} 

        Array.Resize(listTH, comb) 

        Dim listTA() As Integer = {} 

        Array.Resize(listTA, comb) 

        Dim index = 0 

        Dim nl = Environment.NewLine 

        Dim eo = total Mod 2 

        Dim minus = 1 

        Dim week = 1 

        If eo = 1 Then 

            minus = 2 

            week = 0 

        End If 

 

        Dim strDebug As String = "" 

        For q = 0 To gw - week 

            strDebug += "Week: " + q.ToString + nl 

            For w = 0 To nom - 1 

                 

                For e = 0 To team.Count - minus 

                    Dim cek = False 

                    If (team(e) > -1) Then 

                        th = team(e) 

                    Else 

                        Continue For 

                    End If 
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16. Kita juga harus menambahkan method isValid() dan RotateTeam() yang dibutuhkan pada 

method ArrangeSchedule pada class CreateNewLeagueUserControl: 

 

 

 

           For r = 0 To team.Count - minus 

                        If (team(r) > -1) Then 

                            ta = team(r) 

                        Else 

                            Continue For 

                        End If 

 

                        If isValid(th, ta, listTH, listTA) And _ 

   th <> ta Then 

                            team(e) = -1 

                            team(r) = -1 

                            listTH(index) = th 

                            listTA(index) = ta 

                            index += 1 

                            cek = True 

                             

                            Dim match = New Match With _  

{.Week = q + 1, .HomeTeamID = th, _ 

.AwayTeamID = ta, .League = _    

_newLeague} 

                            _db.Matches.InsertOnSubmit(match) 

                            Exit For 

                        Else 

                            Continue For 

                        End If 

                    Next 

                    If cek = True Then 

                        Exit For 

                    End If 

                Next 

            Next 

            If total Mod 2 = 1 Then 

                Array.Copy(RotateTeam(team2), team, team.Count) 

                Array.Copy(team, team2, team.Count) 

            Else 

                Array.Copy(team2, team, team.Count) 

            End If 

        Next 

        MessageBox.Show(strDebug) 

        _db.SubmitChanges() 

 

    End Sub 
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17. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Sekarang aplikasi CS League sudah mencapai fungsionalitas checkpoint pertama. Kita 

sudah bisa mendaftarkan tim baru beserta pemain-pemainnya kemudian kita bisa 

menambahkan liga baru dan menambahkan tim-tim yang ingin bermain dalam liga 

tersebut berdasarkan daftar tim-tim yang sudah didaftarkan. 

 

Selanjutnya yang kita butuhkan adalah menampilkan informasi mengenai liga yang sedang 

berjalan beserta detail informasi liga lainnya. Selain itu juga kita akan menambahkan fitur-

fitur untuk meng-update liga, misalkan mencatat hasil pertandingan pada suatu minggu 

liga dan mencatat gol, umpan, serta pelanggaran-pelanggaran yang menghasilkan kartu. 

Pada tugas selanjutnya kita akan membuat fitur-fitur tersebut. 

 

 

 

    'Supporting Functions for arrange matches schedule 

    'Rotate the array of team if number of team is odd 

    Public Function RotateTeam(ByVal teamHere As Integer()) _ 

                               As Integer() 

        Dim lastTeam = teamHere(0) 

        Dim teamTemp As Integer() = {} 

        Array.Resize(teamTemp, teamHere.Count) 

        Array.Copy(teamHere, teamTemp, teamHere.Count) 

        For i = 0 To teamHere.Count - 2 

            teamTemp(i) = teamHere(i + 1) 

        Next 

        teamTemp(teamHere.Count - 1) = lastTeam 

        Return teamTemp 

    End Function 

 

    Public Function isValid(ByVal team1 As Integer, _ 

                            ByVal team2 As Integer, _ 

                            ByVal listTeam1 As Integer(), _ 

                            ByVal listTeam2 As Integer()) _ 

                            As Boolean 

        For s = 0 To listTeam1.Count - 2 

            If ((team1 = listTeam1(s) And team2 = listTeam2(s)) _ 

                Or (team1 = listTeam2(s) And team2 = _ 

                    listTeam1(s))) Then 

                Return False 

            End If 

        Next 

        Return True 

    End Function 
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Tugas 12 – Membuat Fungsi-fungsi untuk window League Details 

Pada tugas ini, kita akan membuat tombol-tombol pada window League Details menjadi fungsional. 

Kita akan menampilkan jadwal pertandingan apabila user menekan tombol schedule, selain itu juga 

akan menampilkan informasi-informasi lainnya yang relevan dengan tombol yang ditekan. Pada 

window League Details, telah kita buat CanvasMain tempat meletakkan user control- user control 

yang akan menjadi tempat untuk menampilkan informasi-informasi dari tombol yang ditekan. Kita 

akan mulai dengan menampilkan informasi mengenai jadwal pertandingan apabila menekan tombol 

schedule. 

1. Pada Solution Explorer, klik kanan pada CS League 

2. Klik Add | New Item 

3. Pada Templates, klik User control (WPF) 

4. Berikan nama “ScheduleUserControl.xaml” pada field name 

5. Klik Add 

6. Tambahkan control-control sebagai berikut: 

a. ScrollViewerSchedule untuk menampilkan isi dari jadwal pertandingan, juga untuk 

membuat scroll bar apabila jadwal yang ditampilkan melewati tinggi atau lebar 

window, ubah property VertivalScrollBarVisibility menjadi false 

 

b. LabelHomeTeam untuk menuliskan label Home Team, ubah property BitmapEffect 

menjadi OuterGlowBitmapEffect 

c. LabelAwayTeam untuk menuliskan label Away Team, ubah property BitmapEffect 

menjadi OuterGlowBitmapEffect 

d. LabelGameweek untuk menuliskan label Gameweek, ubah property BitmapEffect 

menjadi OuterGlowBitmapEffect 

 

e. CanvasSchedule untuk meletakkan isi dari detail schedule, nantinya canvas ini akan 

terus ditambah ketinggiannya untuk, apabila tinggi canvas sudah melebihi tinggi dari 

scrollviewer, maka otomatis scrollbar akan muncul pada scrollviewer 
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7. ScheduleUserControl akan tampak seperti gambar diatas. Ubahlah class 

ScheduleUserControl menjadi seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Buatlah event handler pada User control ScheduleUserControl untuk event loaded, agar 

code dijalankan pada saat user control ini di-load 

9. Sekarang tambahkan code seperti dibawah ini pada agar pada saat user control ini dipanggil 

maka jadwal pertandingan akan langsung diload ke user control ini: 

 

 

 

Partial Public Class ScheduleUserControl 

    Private _db As CSLeagueLinqToSqlDataContext 

 

    Public Sub New() 

        _db = New CSLeagueLinqToSqlDataContext 

        InitializeComponent() 

 

    End Sub 

 ... 

End Class 
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Private Sub ScheduleUserControl_Loaded(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles 

MyBase.Loaded 

        Dim liga = From lig In _db.Leagues _ 

                   Where lig.LeagueID = 2 _ 

                   Select lig 

 

        Dim onLiga = liga.First() 

 

        Dim matches = From _game In _db.Matches _ 

                      Where _game.League.LeagueID = 

onLiga.LeagueID _ 

                      Select _game 

 

        Dim top = 0 

        For Each mtch In matches 

            Dim canvasDalem As New Canvas() 

 

            Canvas.SetTop(canvasDalem, top) 

            canvasDalem.Width = 457 

            canvasDalem.Height = 15 

 

            Dim labelHome As New Label() 

            Dim labelAway As New Label() 

            Dim labelVs As New Label() 

            labelHome.HorizontalAlignment = _ 

Windows.HorizontalAlignment.Left 

            labelHome.VerticalAlignment = _ 

   Windows.VerticalAlignment.Top 

            labelAway.HorizontalAlignment = _ 

   Windows.HorizontalAlignment.Left 

            labelAway.VerticalAlignment = _ 

   Windows.VerticalAlignment.Top 

            labelHome.Content = mtch.Team.TeamName 

            labelAway.Content = mtch.Team1.TeamName 

            labelVs.Content = " VS " 

labelGameweek.Content = mtch.Week.ToString 

            Canvas.SetTop(labelHome, -3) 

            Canvas.SetTop(labelAway, -3) 

            Canvas.SetTop(labelVs, -3) 

            Canvas.SetLeft(labelVs, 170) 

            Canvas.SetLeft(labelAway, 220) 

  Canvas.SetTop(labelGameweek, -3) 

  Canvas.SetLeft(labelGameweek, 400) 

            top += 15 

            canvasDalem.Children.Add(labelHome) 

            canvasDalem.Children.Add(labelAway) 

            canvasDalem.Children.Add(labelVs) 

  canvasDalem.Children.Add(labelGameweek) 

            CanvasListMatch.Children.Add(canvasDalem) 

            CanvasListMatch.Height = top + 20 

 

        Next 

    End Sub 
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10. Kemudian tambahkan event handler pada class LeagueDetails untuk me-load user control ini 

ke dalam CanvasMain pada window LeagueDetails pada saat tombol Schedule ditekan. Klik 

ganda pada tombol Schedule di designer view, kemudian isi dengan code sebagi berikut: 

 

 

 

 

 

11. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Sekarang setelah kita menekan tombol start league, maka window LeagueDetails otomatis 

akan langsung terbuka, dan apabila kita menekan tombol Schedule, maka user control 

Schedule akan di-load ke CanvasMain dan jadwal pertandingan langsung ditampilkan. 

Untuk latihan, cobalah mengubah code sedemikian sehingga antara jadwal pertandingan 

yang berada pada baris yang ganjil dan genap memiliki background berbeda. (Hint: 

ubahlah property background berdasarkan modulo dari baris) 

 

Sampai saat ini, informasi yang bisa ditampilkan hanya sebatas jadwal pertandingan. Jadi 

sebelum kita berlanjut ke tahap selanjutnya, maka kita harus membuat terlebih dahulu 

fitur untuk meng-update liga. 

 

Tugas 13 – Membuat Fitur untuk Meng-update liga 

1. Pada solution explorer, klik kanan pada CS League 

2. Klik Add | New Item 

3. Pada Templates, klik window (WPF) 

4. Beri nama “ChooseLeague.xaml” pada field name 

5. Klik Add 

6. Pada designer view, tambahkanlah control-control sebagai berikut ini: 

a. ComboBoxLeagues untuk memilih liga 

b. ButtonNext untuk lanjut ke window league information 

c. ButtonCancel untuk kembali ke menu utama 

Private Sub ButtonSchedule_Click(ByVal sender As Syst... 

    Dim schedule = New ScheduleUserControl(_league) 

    CanvasMain.Children.Clear() 

    CanvasMain.Children.Add(schedule) 

End Sub 
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7. Ubahlah class ChooseLeague menjadi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kemudian pada ruang kosong dari window, klik ganda untuk membuat event handler 

ChooseLeague_Loaded, kemudian ubah code menjadi seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Buat juga event handler untuk ButtonCancel seperti berikut ini: 

 

 

 

 

Partial Public Class ChooseLeague 

    Private _db As CSLeagueLinqToSqlDataContext 

    Private _parent As Window1 

    Private _leagues As New List(Of League) 

 

    Public Sub New(ByVal parent As Window1) 

 

        _parent = parent 

        _db = New CSLeagueLinqToSqlDataContext 

        InitializeComponent() 

 

    End Sub 

End Class 

Private Sub ChooseLeague_Loaded(ByVal sender As System.... 

    Dim ligas = From liga In _db.Leagues _ 

                Select liga 

    Dim c = 0 

    For Each lig In ligas 

        ComboBoxLeagues.Items.Insert(c, lig.LeagueName) 

        _leagues.Insert(c, lig) 

        c += 1 

    Next 

 

End Sub 

 

Private Sub ButtonCancel_Click(ByVal sen.... 

    _parent.Show() 

    Close() 

End Sub 
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10. Kemudian buat juga event handler untuk tombol Next untuk langsung membuka window 

LeagueDetails seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

11. Tekan F5  untuk menjalankan aplikasi 

 

Perhatikan bahwa informasi yang ada pada window LeagueDetails ini merupakan 

informasi dari liga yang kita pilih pada window ChooseLeague. Sekarang kita perlu 

menambahkan tombol baru untuk meng-update liga yang dipilih ini. 

 

12. Pada solution explorer, klik ganda pada LeagueDetails.xaml 

13. Pada designer view tambahkan ButtonUpdate seperti berikut ini: 

 

Private Sub ButtonNext_Click(ByVal sender As System.Object... 

    Dim ligaInPlay = _ 

            _leagues.Item(ComboBoxLeagues.SelectedIndex) 

 

    Dim leagueDetail As New  _ 

            LeagueDetails(_parent, ligaInPlay) 

    leagueDetail.Show() 

    Close() 

End Sub 
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14. Buatlah user control UpdateUserControl untuk mengisi update dari liga yang bersangkutan. 

Samakan property UserControl ini dengan user control lainnya, dan tambahkan control-

control sebagai berikut ini: 

a. ComboBoxGameweek untuk memilih gameweek 

b. ComboBoxMatch untuk memilih pertandingan 

c. ComboBoxScorer untuk memilih pemain yang mencetak goal 

d. ComboBoxAssister untuk memilih pemain yang member umpan 

e. TextBoxMinute untuk mencatat waktu goal 

f. CheckBoxOwnGoal untuk member flag own goal pada saat pertandingan 

g. ButtonAddGoal untuk mengupdate goals 

h. LabelHomeTeamScore untuk mencatat score team tuan rumah  

i. LabelAwayTeamScore untuk mencatat score team tamu 

j. ListBoxGoals untuk menampilkan goal yang sudah dicatat 

k. ButtonUpdate untuk mencatat hasil pertandingan 

l. Beberapa label lain yang dibutuhkan 

 

 

15. Ubahlah class UpdateUserControl menjadi seperti berikut ini: 
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16. Buatlah event handler untuk load pada user control ini dengan cara klik ganda pada ruang 

kosong pada user control, kemudian ubahlah event handler tersebut menjadi seperti beikut 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Kemudian tambahkan event handler untuk button Update pada LeagueDetails dengan cara 

melakukan klik ganda pada tombol tersebut: 

 

 

 

 

18. Sekarang tambahkan event handler untuk ComboBoxGameweek, jadi saat gameweek dipilih, 

maka ComboBoxMatches akan diisi dengan pertandingan pada minggu tersebut dan dapat 

dipilih. Lakukan klik ganda pada ComboBoxGameweek untuk membuat event handler, 

kemudian ubah codenya menjadi seperti berikut ini: 

 

 

 

Partial Public Class UpdateUserControl 

    Private _db As CSLeagueLinqToSqlDataContext 

    Private _league As League 

    Private _matches As New List(Of Match) 

    Private _scorers As New List(Of Player) 

    Private _assisters As New List(Of Player) 

 

    Public Sub New(ByVal league As League) 

 

        _league = league 

        _db = New CSLeagueLinqToSqlDataContext 

        InitializeComponent() 

 

    End Sub 

 ... 

End Class 

Private Sub UpdateUserControl_Loaded(ByVal sender As System... 

    Dim matches = From match In _db.Matches _ 

                  Where (match.League.LeagueID = _ 

                         _league.LeagueID) _ 

                  Select Gameweek = match.Week Distinct 

 

    For Each _match In matches 

        ComboBoxGameweek.Items.Add(_match.ToString) 

    Next 

 

End Sub 

 

Private Sub ButtonUpdate_Click(ByVal sender As System.Ob... 

    Dim updateLeague = New UpdateUserControl(_league) 

    CanvasMain.Children.Clear() 

    CanvasMain.Children.Add(updateLeague) 

End Sub 
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19. Buat juga event handler untuk ComboBoxMatch agar meng-update control-control 

dibawahnya seperti Scorer dan Assister agar sesuai dengan tim yang dipilih: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Sub ComboBoxGameweek_SelectionChanged(ByVal sender As Sy.. 

    If ComboBoxGameweek.SelectedIndex <> -1 Then 

        ComboBoxMatch.IsEnabled = True 

   ComboBoxMatch.Items.Clear() 

 

        Dim matches = From match In _db.Matches _ 

                      Where match.Week.ToString = _ 

                      ComboBoxGameweek.SelectedItem.ToString _ 

                      And match.Played = False _ 

    Select match 

 

        Dim x = 0 

        For Each _match In matches 

            ComboBoxMatch.Items.Insert(x, _ 

                _match.Team.TeamName + " VS " + _ 

                _match.Team1.TeamName) 

            _matches.Insert(x, _match) 

            x += 1 

        Next 

    Else 

        ComboBoxMatch.IsEnabled = False 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub ComboBoxMatch_SelectionChanged(ByVal sender As System.Ob.. 

    If _selectedMatch <> -1 And _ 

            ComboBoxMatch.SelectedIndex <> _selectedMatch _ 

    Then 

            ListBoxGoals.Items.Clear() 

            LabelHomeTeamScore.Content = 0 

            LabelAwayTeamScore.Content = 0 

            _scorers.Clear() 

            _assisters.Clear() 

            _goals.Clear() 

            _goalIndex = 0 

            ComboBoxScorer.Items.Clear() 

            ComboBoxAssister.Items.Clear() 

    End If 

    If ComboBoxMatch.SelectedIndex <> -1 Then 

        ComboBoxScorer.IsEnabled = True 

        ComboBoxAssister.IsEnabled = True 

        ListBoxGoals.IsEnabled = True 

        TextBoxMinute.IsEnabled = True 

        CheckBoxOwnGoal.IsEnabled = True 

   ButtonAddGoal.IsEnabled = True 

   ButtonUpdate.IsEnabled = True 

 

        Dim scorers1 = From scorer In _db.Players _ 

                      Where scorer.Team.TeamID = _ 

                      _matches.Item(ComboBoxMatch.SelectedIndex). _ 

                      Team.TeamID _ 

                      Select scorer 
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20. Sekarang kita tambahkan event handler untuk tombol add goal, klik ganda tombol ini pada 

designer view, kemudian ubah menjadi seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dim scorers2 = From scorer In _db.Players _ 

                      Where scorer.Team.TeamID = _  

                      _matches.Item(ComboBoxMatch.SelectedIndex). _ 

                      Team1.TeamID _ 

                      Select scorer 

 

        Dim x = 0 

        For Each scorer1 In scorers1 

            ComboBoxScorer.Items.Insert(x, scorer1.PlayerName) 

            ComboBoxAssister.Items.Insert(x, scorer1.PlayerName) 

            _scorers.Insert(x, scorer1) 

            _assisters.Insert(x, scorer1) 

            x += 1 

        Next 

 

  For Each scorer2 In scorers2 

            ComboBoxScorer.Items.Insert(x, scorer2.PlayerName) 

            ComboBoxAssister.Items.Insert(x, scorer2.PlayerName) 

            _scorers.Insert(x, scorer2) 

            _assisters.Insert(x, scorer2) 

            x += 1 

        Next 

    Else 

        ComboBoxScorer.IsEnabled = False 

        ComboBoxAssister.IsEnabled = False 

        ListBoxGoals.IsEnabled = False 

        TextBoxMinute.IsEnabled = False 

        CheckBoxOwnGoal.IsEnabled = False 

   ButtonAddGoal.IsEnabled = False 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub ButtonAddGoal_Click(ByVal sender As System.Object... 

 

    If ComboBoxScorer.SelectedIndex <> -1 _ 

    And TextBoxMinute.Text <> "" Then 

        Dim newGoal = New Goal With {.Match = _ 

        _matches.Item(ComboBoxMatch.SelectedIndex), _ 

        .Player = _scorers.Item _ 

        (ComboBoxScorer.SelectedIndex), _ 

        .Player1 = _assisters.Item _ 

        (ComboBoxAssister.SelectedIndex), _ 

        .GoalTime = Integer.Parse(TextBoxMinute.Text), _ 

        .IsOwnGoal = CheckBoxOwnGoal.IsChecked} 

 

 

        Dim goal = "" 

        goal += newGoal.Player.PlayerName 

        goal += " " 

        goal += newGoal.GoalTime.ToString + "''" 

        If (newGoal.IsOwnGoal = True) Then 

            goal += " - OG" 

        End If 

        ListBoxGoals.Items.Insert(_goalIndex, goal) 

        _goals.Insert(_goalIndex, newGoal) 
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21. Kita juga perlu menambahkan dua buah function tambahan yaitu CalculateHomeTeamGoal 

dan CalculateAwayTeamGoal yang dipakai pada code diatas, seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        _goalIndex += 1 

 

        LabelHomeTeamScore.Content = _ 

        CalculateHomeTeamGoal().ToString 

        LabelAwayTeamScore.Content = _ 

        CalculateAwayTeamGoal().ToString 

    End If 

     

 

End Sub 

 

Public Function CalculateHomeTeamGoal() As Integer 

    Dim goal = 0 

    For Each gol In _goals 

        If gol.Player.Team.TeamID = _ 

            _matches.Item(ComboBoxMatch.SelectedIndex). _ 

            Team.TeamID And _ 

            gol.IsOwnGoal = False Then 

            goal += 1 

        End If 

    Next 

 

    For Each gol In _goals 

        If gol.Player.Team.TeamID = _ 

            _matches.Item(ComboBoxMatch.SelectedIndex). _ 

            Team1.TeamID And _ 

            gol.IsOwnGoal = True Then 

            goal += 1 

        End If 

    Next 

    Return goal 

End Function 

 

Public Function CalculateAwayTeamGoal() As Integer 

    Dim goal = 0 

    For Each gol In _goals 

        If gol.Player.Team.TeamID = _ 

            _matches.Item(ComboBoxMatch.SelectedIndex). _ 

            Team1.TeamID And _ 

            gol.IsOwnGoal = False Then 

            goal += 1 

        End If 

    Next 

 

    For Each gol In _goals 

        If gol.Player.Team.TeamID = _ 

            _matches.Item(ComboBoxMatch.SelectedIndex). _ 

            Team1.TeamID And _ 

            gol.IsOwnGoal = True Then 

            goal += 1 

        End If 

    Next 

    Return goal 

End Function 
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22. Kemudian kita tinggal menambahkan event handler untuk tombol update pada user control 

UpdateUserControl, klik ganda tombol tersebut kemudian ubah code menjadi seperti ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi 

 

Sekarang fitur-fitur utama pada aplikasi sudah berjalan dengan baik, namun tidak semua 

validasi dibuat dalam hands on lab ini, karena akan sangat banyak sekali validasi dari 

form-form yang kita butuhkan. Masih ada beberapa fitur yang belum dibuat pada hands 

on lab kali ini. Sebagai latihan silahkan tambahkan sendiri fitur-fitur seperti susunan 

klasemen, posisi top scorer dan top assister, serta data statistic mengenai kartu kuning 

atau kartu merah selama liga berlangsung. 

 

Jika diperhatikan, banyak sekali fitur-fitur baru dari Visual Basic 9.0 yang diterapkan dalam 

Lab 5 ini. Fitur seperti Linq, anonymous type, serta fitur-fitur lainnya diharapkan dapat 

membuat hands on lab ini membuat pembacanya lebih kenal dengan fitur baru dari Visual 

Basic 9.0. 

 

Pada bagian penyusunan jadwal pertandingan, masih ada beberapa kesalahan dalam 

penyusunan jadwal dikarenakan algoritma yang kurang sempurna. Silahkan diperbaiki 

atau kalau perlu buat window sendiri untuk menentukan jadwal pertandingan sekaligus 

belajar lebih lanjut mengenai Visual Basic 9.0 

  

Private Sub ButtonUpdate_Click(ByVal sender As System.Object, ... 

    _matches.Item(ComboBoxMatch.SelectedIndex).HomeTeamGoal = _ 

        Integer.Parse(LabelHomeTeamScore.Content.ToString) 

    _matches.Item(ComboBoxMatch.SelectedIndex).AwayTeamGoal = _ 

        Integer.Parse(LabelAwayTeamScore.Content.ToString) 

    _matches.Item(ComboBoxMatch.SelectedIndex).Played = True 

 

    For Each gol In _goals 

        _db.Goals.InsertOnSubmit(gol) 

    Next 

 

    _db.SubmitChanges() 

 

    ComboBoxGameweek.SelectedIndex = -1 

    ComboBoxMatch.SelectedIndex = -1 

 

End Sub 
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Penutup 

Fokus dari pembuatan buku ini adalah agar para pembaca mengetahui dan dapat menggunakan 

dasar-dasar dari fitur baru yang ada pada Visual Basic 9.0. Dengan tidak menekankan pada aspek 

lainnya sehingga pada aplikasi yang telah kita bangun diatas mungkin banyak yang tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. Dapat dilihat pada algoritma penyusunan jadwal pertandingan yang masih 

belum sempurna, selain itu juga pemanfaatan Windows Presentation Foundation yang belum 

maksimal ( dapat menggunakan Microsoft Expression Blend ). 

Dengan buku ini penulis berharap para pembaca termotivasi untuk membuat program yang lebih 

canggih dan “cool” dengan memanfaatkan fitur-fitur baru dari Visual Basic 9.0 dengan menggunakan 

Microsoft Visual Basic 2008 Express. 

 

 

http://www.microsoft.com/expression/
http://www.microsoft.com/express/


110 
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http://msdn.microsoft.com 

  

http://msdn.microsoft.com/
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