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Shoutbox adalah sebuah fitur komunikasi yang bisa dipakai untuk melakukan chating atau
menulis pesan pada sebuah website. Fitur ini sangat sederhana dan tentu saja tidak selengkap
software khusus chating, seperti YM, pidgin, dll. Akan tetapi karena kesederhanaannya, fitur ini
justru banyak digunakan apalagi dalam sebuah website sekolah. Para pengakses website
pemula bisa langsung menggunakannya dengan mudah dan melihat pesannya langsung
ditampilkan. Pada website berbasis Joomla fitur seperti ini bisa juga ditambahkan sebagai
sebuah modul. Contoh website sekolah berbasis Joomla yang memiliki fitur ini adalah
ddiassalman.sch.id.
Pada website Joomla terdapat dua pilihan dalam menerapkan shoutbox, yakni 1) dengan
menginstall extension shoutbox dan 2) memakai script shoutbox dari penyedian layananan
shout. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan dan saya sendiri untuk saat ini lebih
memilih pilihan kedua.
Kelebihan dan Kelemahan
Kelebihan utama pilihan pertama adalah kecepatan akses. Website Joomla yang
menggunakan ekstensi shoutbox akan lebih cepat diakses (loadiing) karena database shoutbox
terintegrasi dengan database website, jadi berada dalam satu server. Ketimbang menggunakan
script dari pihak penyedia layanan yang hanya menghubungan antar muka shoutbox (diwebsite
kita) dengan database shoutbox yang terdapat diserver mereka (pihak penyedia). Akan tetapi
kelemahan utama pilihan pertama terkait juga dengan kelebihannya tersebut. Oleh karena
databasenya terintegrasi dengan database website berarti akan membebani database website.
Selain itu, harus ada administrator website sekolah yang secara rutin mengontrol database
(basis data) website/shoutbox. Saya menemukan beberapa website Joomla yang
menggunakan ekstensi Shoutbox terkena "bom spam". Pihak-pihak tidak bertanggungjawab
(dengan bantuan "robot") mengirimkan ribuan bahkan mungkin jutaan pesan sehingga
database overload (kelebihan beban) dan akhirnya website secara keseluruhan tidak bisa
diakses (down). Hal ini sebenarnya bisa dihindari dengan adanya website/database
administrator yang secara rutin mengawasi website, database dan aktivitas pengunjung. Akan
tetapi, untuk saat ini sekolah-sekolah di Indonesia, umumnya belum bisa memenuhi hal
tersebut. Biasalah, kekurangan sumber daya!
Kalau Anda memilih jasa layanan pihak penyedia layanan shout, untuk urusan database akan
menjadi urusan mereka sepenuhnya. Anda, sebagai pemilik atau pembuat website sekolah
serta pengelola website sekolah hanya perlu buat akun pada web mereka, setting format
antara muka shoutbox yangAnda inginkan, ambil/copy script, paste script tersebut di website
sekolah Anda. Mengenai cara menyisipkan script pada website Joomla silahkan baca tulisan
kami yang lain, yakni: 1) http://www.websekolahindonesia.com/tutorials/98-cara-menyisipkan-c
ode-script-pada-isi-content-dan-modul-joomla.html
dan 2) http://www
.websekolahindonesia.com/tips/82-sisipkan-codescript-dengan-sourcerer.html
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Pihak penyedia layanan shoutbox yang saya rekomendasikan adalah shoutmix
(www.shoutmix.com/main/)
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