Membuat Ragam Halaman Statis di
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Pernah membuat layout halaman statis di Wordpress? Mengapa kita perlu
membuat halaman statis? Jawabannya agar pengunjung baru website Anda
dapat mengetahui informasi penting mengenai website Anda. Baik profil,
kontak, penghargaan, portofolio dan lain sebagainya adalah informasi yang
bersifat statis yang pe...

Pernah membuat layout halaman statis di Wordpress? Mengapa kita perlu membuat halaman statis?
Jawabannya agar pengunjung baru website Anda dapat mengetahui informasi penting mengenai
website Anda. Baik profil, kontak, penghargaan, portofolio dan lain sebagainya adalah informasi
yang bersifat statis yang perlu di ketahui oleh pengunjung website Anda.
Jika melihat situs-situs yang biasa dibuat dengan Wordpress, telah banyak ragam tampilan halaman
statis yang bervariasi. Contohnya seperti gambar di bawah ini.

Pada gambar sebelumnya terlihat bukan homepagenya terlihat rapi dan menarik. Sekarang bisakah
Anda membuat halaman statis seperti itu?
Kelihatannya tidak mudah dan membutuhkan waktu lama . Lihat saja strukturnya. Bagaimana
mungkin kita bisa membuat empat gambar berjejer secara rapi hanya menggunakan editor

wordpress.
Hmmm, coba lihat juga yang ini

Bagaimana? Bisa membuat model halaman statis diatas dengan hanya bermodalkan editor
wordpress default? Jika tetap memaksakan membuat halaman seperti itu dengan editor wordpress
sekarang tentu hasilnya pasti tidak akan rapi. Kalaupun rapi Anda harus punya pengetahuan
memadai tentang kode CSS. Itupun membutuhkan waktu lama.
Ada cara yang lebih fresh dan praktis. Saya bilang fresh kerena saya baru menemukannya beberapa
waktu ini (Yah, penulis kurang update dong). Hehe...
Yah, memang ada cara yang lebih praktis daripada kita harus capek-capek belajar kode CSS lagi.
Yakni menggunakan plugin Wordpress tambahan. Plugin itu adalah Shortcodes Ultimate.
Apa gunanya? Plugin Shortcodes Ultimate berguna untuk membuat elemen-elemen website
menjadi lebih mudah. Misalkan Anda ingin membuat sebuah halaman galeri, tidak perlu lagi pusing
memikirkan bagaimana layoutnya. Plugin ini akan membantu membuat sebuah halaman galeri
dengan waktu yang cepat tanpa perlu banyak pikir.

Misalkan juga Anda ingin membuat sebuah elemen tab seperti ini

Percaya atau tidak dengan bantuan plugin Shortcodes Ultimates, saya membuat elemen tabs
diatas hanya perlu waktu 3 menit. Tanpa perlu tahu kode CSS dan sebagainya.
Masih banyak lagi elemen website yang bisa dibuat dengan bantuan plugin ini.

Bagaimana? Menarik bukan. Nah sekarang mari kita memasang plugin tersebut kedalam Wordpress
Anda. Berikut adalah cara memasang sebuah plugin baru kedalam Wordpress :

Dari halaman Administrator Wordpress Klik Plugins>Add new

Setelah itu klik uploads, maka akan keluar tampilan berikut

Lalu silahkan klik tombol pilih file untuk mengupload plugin Shortcodes Ultimate. Plugin tersebut
silahkan download dengan mengetikan kata kunci di google. Tersedia banyak kok link seperti
kacang goreng. hehe
Setelah file instalasi pluginnya dipilih, silahkan klik tombol Instal Now

Silahkan tunggu proses instalasinya. Agak memakan waktu beberapa menit. Nanti kalau sudah
selesai akan muncul tampilan seperti ini

Silahkan klik tulisan Active Plugin seperti gambar diatas untuk mengaktifkan plugin yang baru di
instal.
Selesai sudah, sekarang plugin siap digunakan. Cara ini juga berlaku pada semua plugin. Namun
yang perlu diingat bahwa tiap plugin mempunyai pengaturan yang berbeda. Tergantung plugin yang
anda pilih.
Oke, sampai disini Anda telah berhasil menginstal pluginnya. Lalu bagaimana cara menggunakannya?
Oke, dengan dipasangnya plugin ini. Secara otomatis pada editor Wordpress akan bertambah satu
tombol yaitu Insert Shortcode. Coba lihat gambar dibawah

Silahkan klik tombol tersebut dan nanti akan muncul jendela pop-up yang menampilkan berbagai
pilihan elemen website.
Silahkan pilih elemen website yang Anda inginkan. Nantinya akan muncul form pengisian yang
berbeda tergantung dari elemen website yang Anda pilih.
Prinsipnya ketika Anda telah selesai memilih elemen website dan menyettingnya. Nanti akan keluar
kode pendek pada editor Wordpress Anda.

Tentang Penulis
Dadan
Saya adalah pria biasa saja yang tumbuh semakin besar di lingkungan
yang serba biasa, Semoga kehadiran saya disini bisa membantu Anda.
^_^

