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BAB 7

MENGELOLA MENU

Tampilan utama sebuah website portal sangat berpengaruh pada feedback

pengunjung terhadap website tersebut dalam menyajikan informasi yang 

beragam. Tidak jarang pengunjung hanya beberapa saat saja mengunjungi 

website tersebut meskipun sebenarnya informasi yang disajikan sangat 

penting untuk diketahui. Hal ini dikarenakan pengaturan dan tata letak 

menu kurang dipahami pengguna dan terkesan “asal tempel”.

Padahal, layout sebuah web portal justeru berfungsi sebagai pemandu 

(guide) pengunjung dalam menelusuri informasi di dalamnya. Dapat 

diilustrasikan, jika seorang pemandu yang kurang memahami keinginan 

pengunjung kemudian mengajak untuk menelusuri sebuah tempat yang 

dijadikan obyek penelitian maka pengunjung tersebut akan salah persepsi 

terhadap informasi yang didapatkan, apalagi pengunjung berasal dari 

berbagai latar belakang budaya, bangsa, dan bahasa yang beragam. Untuk 

mengatasi hal tersebut, perlu seorang pemandu yang cerdas, ramah, 

berpenampilan menarik dan mengerti keinginan pengunjung.

Sama halnya dengan seorang  guide, menu dan navigasi dalam web portal 

juga harus memiliki sifat cerdas dalam menyiasati pengunjung yang 

memiliki latar belakang pendidikan, budaya, maupun bahasa. Tampilan 
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menu dan navigasi harus berpenampilan menarik guna menarik perhatian 

pengunjung. Menu dan navigasi dalam web portal harus pula 

menyertakan pilihan bahasa sesuai dengan kemampuan bahasa yang 

dipahami pengunjung.

Secara default, Joomla menyediakan 6 Menu yaitu: Main Menu, User 

Menu, Top Menu, Resources, Example Pages, dan Key Concepts. 

Meskipun begitu, Anda dapat menambahkan menu lain misalnya: 

Kesehatan, Politik, Keluarga dan lain. Menu-menu yang tidak digunakan 

dapat dihapus, namun khusus untuk Main Menu tidak dapat dihapus 

karena menu tersebut harus tetap ada untuk dijadikan default menu.

7.1 Mengelola item menu dalam Main Menu 
(Menu Utama)

Semua item yang berada di bawah Menu Utama (Main Menu) dapat 

dihapus maupun dimodifikasi. Ini berlaku untuk semua item yang berada 

di bawah menu-menu lain yang tersedia. Umumnya, Main Menu berada 

di bagiak kiri halaman utama website. Tidak tertutup kemungkinan 

berada di bagian kanan halaman utama. Itu semua bergantung default 

template yang digunakan. Oleh karena itu masing-masing template akan 

menghasilkan tampilan menu dan navigasi yang berbeda.
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Gambar 7.1 Contoh beberapa item menu di dalam Main Menu

Teknik pembuatan item menu sangat sederhana, cukup memasukkan 

nama item menu kemudian memilih jenis link yang tersedia. Untuk lebih 

jelasnya, ikuti langkah-langkah berikut ini.

7.1.1 Menghapus item menu pada Main Menu

Item menu yang berada di dalam Main Menu sebaiknya dibersihkan 

terlebih dulu karena item-item menu tersebut tidak digunakan lagi. Hal ini 

berlaku untuk semua item menu yang berada di dalam Menu lain yang 

ada. Teknik pembuatan item menu sangat sederhana, cukup membuat link 

pada Article atau Component yang dimaksud dengan berbagai pilihan 

tampilan dalam bentuk blog, table ataupun list. Sebelum membuat item 

menu pada Main Menu sebaiknya menghapus item-item yang tidak 

diperlukan.

1. Untuk menghapus item menu pilih menu Menus > Main Menu.
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Gambar 7.2 Memilih menu Main Menu

2. Setelah masuk dalam halaman Menu Item Manager untuk mainmenu 

akan nampak beberapa item menu yang telah dibuat oleh sistem 

Joomla. Pilih semua item menu tersebut dengan cara mangaktifkan 

combo box di sebelah kiri Item Menu kecuali Home.

Gambar 7.3 Mengaktifkan beberapa item menu
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3. Untuk menghapusnya, tekan tombol Trash. 

Gambar 7.4 Tombol untuk menghapus item menu

4. Jika berhasil terhapus akan muncul informasi bahwa item menu telah 

terhapus dan disimpan dalam keranjang sampah..

Gambar 7.5 Informasi bahwa item telah terhapus

7.1.2 Membuat Item menu 

Setelah item menu pada Main Menu telah terhapus, berikut ini membahas 

teknik pembuatan item menu. Seperti telah dijelaskan di awal, bahwa 

item menu dapat menghubungkan (link) Article maupun Component, 

misalnya: Games, Chatting, dan component lain. 

Sedangkan untuk tampilan berita dapat berupa Blog, List, maupun Table. 

Untuk lebih jelasnya ikuti langkah-langkah berikut
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Tipe item menu bermacam-macam yang dapat dibedakan menjadi empat 

tipe yaitu: internal link, external link, separator, dan alias. Sedangkan 

untuk tipe Internal link juga memiliki beberapa kategori item menu yaitu: 

Article, Concact, Newsfeed, Poll, Search, User, Weblink, dan Wrapper. 

Di sini tidak membahas seluruh tipe item menu, namun khusus yang 

berhubungan dengan pembuatan web portal saja. 

Membuat item menu Article dalam Section format Blog  

1. Masih berada di halaman Menu Manager [mainmenu], pilih tombol 

New untuk membuat item menu baru.

Gambar 7.6 Tombol untuk membuat item menu baru

2. Pada halaman ini, akan muncul beberapa pilihan item menu. (Lihat 

Gambar 7.7)

3. Pilih link Articles, akan nampak beberapa pilihan jenis artikel yang

akan ditampilkan. (Lihat Gambar 7.8)

4. Pilih Section > Section Blog Layout, berita yang akan dapat 

ditampilkan adalah semua berita dalam sebuah Section misalnya: 

OLAHRAGA. Maka semua berita yang berada dalam Section 

tersebut akan muncul, memuat semua Category Bulu Tangkis, Catur, 

Sepakbola, dan Tenis Meja. (Lihat Gambar 7.9)
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Gambar 7.7 Tampilan beberapa tipe item menu

Gambar 7.8 Tampilan beberapa item menu untuk artikel yang akan 
ditampilkan
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Gambar 7.9 Tipe item menu dalam Section berformat Blog

5. Setelah berada pada halaman Section Blog Layout, masukkan judul 

item menu pada kolom Title. Pada bagian Parent Item, arahkan ke 

Top karena item menu tersebut sebagai item utama, artinya bukans 

sebagai sub item menu. 

Gambar 7.10 Memilih gambar dari daftar

6. Pada Tab Parameter (Basic), pilih Section yang diinginkan. Pada 

bagian Description dan Description Image, aktifkan radio button 

Show. Leading = 0, Intro = 4, Columns = 2, dan Link = 4. 
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Gambar 7.11 Mengatur Parameter (Basic) untuk item menu

7. Jika telah selesai, klik tombol Save untuk menyimpan. 

Gambar 7.12 Tombol untuk menyimpan item menu baru

8. Hasilnya akan nampak pada halaman utama, ketikkan 

http://localhost/webportal pada browser Anda.
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Gambar 7.13 Hasil pembuatan item menu baru pada halaman utama

9. Ketika item menu OLAHRAGA diaktifkan maka akan menghasilkan 

tampilan berita dalam format blog seperti nampak pada gambar 

berikut.

Gambar 7.14 Tampilan Section berformat Blog


