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Suatu waktu Anda ingin menyisipkan script, misalnya script widget, script iklan, marquee/text
berjalan, dll, pada bagian tertentu dari website anda, misalnya pada posisi modul (kanan, kiri,
footer, dll) atau pada content (isi), baik pada article, category, atau section, Anda tidak akan
bisa melakukan hal tersebut apabila script tersebut tidak didukung oleh editor HTML bawaan
Joomla (TinyMCE). Editor HTML bawaan Joomla hanya mendukung script HTML sederhana
dan BB Code tertentu, sedangkan script lain seperti javascript dan php tidak bisa dibaca oleh
editor tersebut. Oleh karena itu diperlukan editor script tambahan yang tidak hanya mendukung
script html sederhana, tetapi juga mampu membaca/memproses script html yang lebih
kompleks, php, css, dan javascript.

Editor HTML Bawaan Joomla (TinyMCE)

Untuk itu Anda perlu menginstall extension yang bernama Sourcerer (baca tulisan: Sisipkan
Code/Script dengan Sourcerer
). Setelah Sourcerer terinstall Anda sudah bisa menyisipkan script pada artikel atau posisi
modul yang Anda inginkan. Pada website ini (www.websekolahindonesia.com) dapat dilihat
beberapa contoh penggunaan sourcerer. Pada posisi banner (kanan atas) terlihat iklan yang
terdiri dari script javascript dan di bawahnya terlihat text berjalan (marquee), banner tersebut
adalah hasil perpaduan antara modul costum html dan sourcerer. Pada beberapa halaman
kategori (mis: klik menu: Joomla) dan artikel, pada bagian atas atau bagian tengah halaman
terdapat iklan yang disisipkan menggunakan sourcerer. Script video tutorial juga disisipkan
(embed) pada artikel atau tutorial dengan menggunakan Sourcerer.

Sebagai ilustrasi kami perlihatkan cara menggunakan sourcerer pada kasus berikut.

Pemasangan Widget Alexa pada Posisi Modul Kanan Joomla

Alexa Rank adalah salah satu acuan dalam menilai kualitas (traffic) sebuah website. Website
dengan Alexa Rank yang bagus akan bisa mendapat sejumlah keuntungan, misalnya: mudah
mendapatkan iklan dari penyedia Iklan, meningkatkan citra pemilik website, dll. Salah satu cara
meningkatkan Alexa Rank website adalah dengan memasang Alexa Widget di website, seperti
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di bawah ini.

Caranya sebagai berikut:
1) Cara mendapatkan script Alexa Widget
a. Klik Widget Alexa di atas.
b. Klik menu: Site Tools
c. Klik Link: Alexa Site Widgets.
d. Masukkan alamat website Anda pada kolom Alexa Traffic Rank Button, klik Build Widget.
e. Pilih dan copy script widget yang Anda inginkan.
2) Cara Menempatkan script Alexa Widget di Website Joomla
a. Masuk ke Area Administrator (Backend Joomla)
b. Klik Menu: Extensions => Module Manager
c. Klik: New
d. Klik: Costum HTML, lakukan pengaturan seperti dengan memberi title Modul, mengaktifkan
modul (enable:Yes) mengatur posisi modul, misalnya dengan memilih
r
ight
(kanan), dst.
e. Pada area Costum Output, lihat Bar bagian bawah, klik Insert Code <> untuk masuk ke
sourcerer.

f. Setelah halaman sourcerer terbuka, paste script Alexa Widget di antara dua tag: (source) scri
ptnya disini
(/source)

g. Selanjutnya klik insert
h. Tutup costum html yang telah Anda buat dengan mengklik Save terlebih dahulu.{jcomments
on}
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