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BAB 8

MEMBUAT MINI FRONTPAGE

Halaman utama sebuah website memiliki peran yang sangat penting bagi 

para pengunjung untuk mencari informasi yang dibutuhkan secara cepat 

dan menarik. Pada beberapa website portal, kombinasi antara teks, 

gambar, animasi, dan media lainnya dapat diatur sedemikian rupa 

sehingga tidak terkesan “semrawut”. Tema berita juga dapat ditempatkan 

secara terstruktur tanpa mengurangi keindahan tampilan.

Website yang dibuat dengan Joomla! mampu merealisasikan kebutuhan 

tersebut dengan cara menambahkan component, module, dan plugin 

sehingga sebuah berita terbaru maupun terpopuler dapat ditempatkan 

pada bagian yang jelas (eye catching). Hal ini dapat memberikan 

perhatian khusus dari para pengunjung.

Ada banyak cara untuk menampilkan berita/artikel dengan tujuan 

memberikan informasi kepada pengunjung tentang menarik dan up to 

date. Salah satunya adalah membuat beberapa halaman depan mini (Mini 

Frontpage) yang dapat menampilkan gambar dengan ukuran kecil, 

lengkap dengan deskripsi artikel tersebut.
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8.1 Mengenal Mini Frontpage

Frontpage umumnya tampil di halaman utama, lengkap dengan gambar 

sebagai ilustrasi dan kalimat pembuka dari berita/artiel yang dimaksud.

Jumlah artikel yang akan ditampilkan dalam frontpage juga dapat diatur

sesuai kebutuhan.

Dengan memanfaatkan ekstensi dari pihak ketiga, frontpage dengan 

ukuran kecil (mini) dapat ditampilkan di halaman utama dan dapat diatur 

berdasarkan Section dan Cetogory. Dengan memanfaatkan mini 

frontpage, berita maupun artikel menjadi semakin informatif. 

Gambar 8.1 Contoh bentuk Mini Frontpage untuk menampilkan artikel
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Module untuk menampilkan mini frontpage bervariasi, ada yang gratis 

namun ada pula yang berbayar. Buku ini menyertakan file pendukung 

untuk menginstal mini frontpage yang gratis, jadi tidak perlu membayar 

atau mendownload terlebih dulu.

8.2 Menginstal Mini Frontpage

Proses instalasi frontpage sangat mudah, sama halnya melakukan instalasi 

untuk ekstensi lain yang sudah dibahas pada bab sebelumnya.

1. Untuk melakukan instalasi, pilih menu Extensions > 

Instal/Uninstall.

Gambar 8.2 Menu untuk instalasi

2. Tekan tombol Browse untuk menentukan lokasi file.
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Gambar 8.3 Menentukan lokasi file yang akan diupload

3. Temukan file mini frontpage dari CD yang telah disediakan.

Gambar 8.4 Memilih file yang akan diupload dan diinstal

4. Jika sudah yakin, tekan tombol Open.

Gambar 8.5 Memastikan file yang akan diinstal

5. Klik tombol Upload File & Install untuk melakukan proses instalasi.

Gambar 8.6 Proses Upload File dan Install

6. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Jika telah 

berhasil akan muncul informasi bahwa proses instalasi berhasil (lihat 

Gambar 8.7)
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7. Selanjutnya mengatur parameter untuk menampilkan berita melalui 

module Mini Frontpage di halaman utama.

Gambar 8.7 Informasi instalasi module Min Frontpage telah berhasil

8.3 Mengatur Parameter Mini Frontpage

Module mini frontpage memiliki halaman untuk mengatur tampilan, 

jumlah artikel, besarnya gambar (thumbnail), artikel yang ditampilkan, 

dan pengaturan lainnya. Sebelum mengatur parameter terlebih dulu harus 

mengetahui ID Section, ID Category, dan ID Article karena nomor 

identitas tersebut (ID) digunakan sebagai pengaturan parameter untuk 

menampilkan artikel.
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1. Pertama kali, periksa nomor ID Section dengan cara memilih menu 

Content > Section Manager.

Gambar 8.8 Memilih menu ke halaman Section Manager

2. Apabila telah berada di halaman Section Manager, nampak daftar 

nama section yang telah dibuat sebelumnya. Pada kolom paling 

kanan nampak nomor ID, nomor identitas tersebut yang nantinya 

akan digunakan untuk mengatur parameter Mini Frontpage dalam 

ruang lingkup Section.

Gambar 8.9 Tiap Section memiliki ID yang berbeda
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3. Setelah mencatat ID masing-masing Section, langkah selanjutnya 

mencatat ID Category. Untuk itu, pilih menu Content > Category 

Manager.

Gambar 8.10 Memilih menu ke halaman Category Manager

4. Pada halaman Category Manager, nampak beberapa Category yang 

telah dibuat sebelumnya dan pada kolom paling kanan tertera nomor 

identitas (ID). Nomor identitas ini juga akan digunakan untuk 

mengatur parameter Mini Frontpage dalam ruang lingkup Category. 

Catatlah nomor identitas tersebut.
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Gambar 8.11 Tiap Category memiliki ID yang berbeda

5. Selanjutnya, pilih menu Content > Article Manager untuk mencatat 

nomor identitas masing-masing artikel.

Gambar 8.12 Memilih menu untuk ke halaman Article Manager

6. Catatlah semua ID artikel berdasarkan Category dan Section.
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Gambar 8.13 Mencatat nomor ID artikel

7. Langkah selanjutnya mengatur parameter Mini Frontpage, pilih menu 

Extensions > Module Manager.

Gambar 8.14 Menu untuk mengatur Parameter

8. Pada halaman Module Manager temukan module Mini Frontpage.


