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BAB 2

KOMPONEN DAN ELEMEN

Bab ini :

 Menginformasikan fitur  Joomla dan perlengkapannya 
 Mengenal  apa itu Modul (Module) 
 Mengenal Komponen (component) 
 Mengenal Mambot (mambots) 

A. Fitur dan Perlengkapan Joomla 

Dalam perkembangannya, Joomla memang disengaja dibuat dan didesain untuk 
menyempurnakan kelemahan-kelemahan dari Mambo. Sehingga banyak kelengkapan-
kelengkapan yang lebih sempurna dan aman. Salah satu kelengkapan itu adalah 
dibuatkannya elemen module (modul), Components (komponen) dan Mambots (mambot).

Untuk melengkapi  imajinasi pembaca  tentang elemen tersebut,  mari lihat gambar di 
bawah ini.

Gambar 2.1. Menu yang berisi modul, komponen dan mambots ( Web-Joomla ) 

Sekarang sudah jelas gambaran dari ketiga elemen tersebut. Berikutnya penelusuran 
fungsi dan definisi dari ketiga fitur tersebut. Mari kita menelusuri satu per satu elemen 
tersebut. 
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B. Modul (Module)

Modul secara fisik berupa script php yang  menangani tugas inti dari proses operasi 
sebuah situs Joomla.  Biasanya file ini memiliki nama file yang diawali dengan awalan 
huruf mod. Sebagai misal mod_xxx.php.xxx adalah nama modulnya. Secara kasat mata 
modul adalah elemen yang sangat bertugas untuk menampilkan informasi/isi (content) ke 
situs. 

Dalam konsep, tubuh modul bisa diibaratkan sebagai tulang. Dia bisa menjadi penyangga 
dari tubuh Joomla. Secara tampilan modul bisa dilihat berupa menu, polls, modul user-
registration dan  masih banyak lagi. Modul bisa ditambah dan dikurangi sesuai keinginan 
bagi para pembaca. Makin sedikit modul yang terinstall di Joomla, maka ada peningkatan 
kecepatan yang lumayan. Untuk memastikan jumlah modul yang terinstall pembaca bisa 
melihat di  halaman administration, di situ anda bisa lihat deretan  modul yang akan 
terlihat. 

Bab 2.2. Akses modul lewat menu ( Web-Joomla ) 
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Bab 2.3.  Halaman yang berisi daftar modul ( Web-Joomla ) 

C. Komponen (Component)

Komponen adalah merupakan sekumpulan script php yang bertanggung jawab terhadap 
pengelolaan database dan informasi yang akan ditampilkan ke situs.  File fisiknya 
memiliki nama file yang diawali dengan awalan huruf com. Sebagai contoh 
com_contact.php. Contact adalah nama komponen tersebut. 

Bila melihat proses kerja komponen bisa diartikan sebagai aplikasi dari Joomla. Dia 
menangani program yang berjalan sesuai dengan keinginan pengguna (user). Bisa 
dibilang komponen ini merupakan daging dari Joomla. Komponen secara default 
(bawaan dari Joomla) tidak terlalu banyak. Komponen default itu yaitu Weblink, 
Contact, dan lain-lain. Komponen ini bisa di-instal dan dihapus sesuai keinginan dari 
user. Komponen gratisan bisa diperoleh di situs yang mengembangkan joomla. 
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Bab 2.4.  Menu Komponen (Web-Joomla ) 

Gambar 2.5. Daftar komponen di halaman depan ( Web-Joomla ) 
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Bab 2.6. Halaman daftar  komponen ( Web-Joomla ) 

D. Mambot (Mambots)

Mambots secara fisik sudah dapat dilihat operasinya. Mambots merupakan script kecil 
dan sederhana yang menangani tugas untuk menyisipkan, menjadi penengah atau penyela 
data, content, informasi sebelum tampilan ke web. Mambots juga akan melakukan proses 
manipulasi atau penyuntingan kecil  sebelum informasi hadir ke publik. 

Ada beberapa elemen mambots yang sudah ter-instal di Joomla. Bisa dilihat di halaman 
administrasi di bagian mambots. Untuk contoh kasus mambots bisa dilihat pada elemen 
mambots mosimage. Dengan bantuan mosimage pembaca bisa meletakkan image
(gambar) cukup dengan mengklik ikon mosimage. Pembaca tidak perlu menulis sederetan 
script yang berfungsi untuk menampilkan gambar di halaman situs. Contoh lain misalnya 
mospagebreak. Elemen mambot ini akan membantu pembaca untuk membagi atau 
memecah (page break) halaman panjang menjadi beberapa halaman situs. Seandainya 
anda menggunakan script php-html yang rumit dan membingungkan. Namun dengan 
bantuan elemen mospagebreak, pembaca bisa langsung mengklik ikon mospagebreak. 
Elemen ini bisa dilihat saat mengisi teks di halaman editor. Lihat contoh dibawah ini. 

Gambar 2.7.  Menu Mambot ( Web-Joomla ) 
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Gambar  2.8. Halaman yang berisi komponen ( Web-Joomla ) 

Ketiga komponen tersebut biasanya sudah terinstall di Joomla secara default.  Namun 
adakalanya pembaca ingin membuat web Joomla  yang lebih sempurna dan banyak 
fungsi.  Ketiga elemen tersebut bisa diambil di internet secara gratis. Elemen tambahan 
ini (add-ons) banyak sekali disediakan secara cuma-cuma.

Di dalam buku ini, penulis juga melampirkan beberapa komponen add-ons yang bisa di-
install.  Komponen tersebut yaitu :

 Community Builder,yaitu tool hebat untuk mengelola  pengguna dan 
pengunjung  situs (user registration). Elemen ini dibuat oleh mambojoe. 

 DOCMan, yaitu pengelolaan pemajangan dokumen yang bisa didownload 
pengunjung. 

 YaNC, yaitu komponen yang berfungsi sebagai newsletters. 
 SiteMap, yaitu berfungsi sebagai pemeta navigasi  situs (site-mapping).
 Events Calendar, yaitu komponen untuk menampilkan pengelolaan agenda kegiatan 

dan  waktu dengan menggunakan tampilan kalender. 
 Rsgallery, yaitu komponen untuk menampilkan kumpulan photos. 
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Untuk lebih lengkap dan jelasnya, maka pembaca bisa mendownload dari situs-situs 
pengembang Joomla. 


