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Halaman Awal Website

Dibawah ini merupakan tampilan awal dari website dual bahasa. Pada pojok

kanan atas terdapat bendera yang berfungsi untuk mengganti bahasa.

Dashboard

Dibawah ini merupakan halaman dashboard admin pada website dual bahasa dan

beberapa penjelasannya.

Terdapat beberapa elemen pada halam dashboard. Berikut adalah beberapa

penjelasan tentang elemen diatas :

A. Box Post : berisikan jumlah post yang telah dibuat.

B. Box Pages : berisikan jumlah page yang telah dibuat.

C. Box Gallery: berisikan jumlah gallery yang telah dibuat.
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D. Box Downloads: berisikan jumlah download yang telah dibuat.

E. Chart Kunjungan : Statistik jumlah kunjungan tiap bulannya.

Selain halaman dashboard, dalam halaman operator terdapat beberapa menu yang

digunakan untuk melakukan manajemen pada website.

1. Category

Dalam menu category terdapat dua sub menu yaitu Add Category dan List

Category.

Add Category

Add Category merupakan halaman yang berisikan form untuk menginputkan

kategori. Terdapat beberapa kolom pada halaman tersebut diantaranya :

A. Kategori Ina : kolom untuk menginputkan kategori dalam Bahasa Indonesia.

B. Kategori Eng : kolom untuk menginputkan kategori dalam Bahasa Inggris.

C. Parent : kolom untuk menginputkan parent yang didapatkan dari data

kategori itu sendiri.

D. Kategori Ina : kolom untuk menginputkan kategori dalam Bahasa Indonesia

E. Label Ina : kolom untuk menginputkan label dari kategori tersebut label bisa

diinputkan lebih dari 1



List Category

List Category merupakan halaman yang berisikan daftar kategori yang sudah

dibuat.

Pada setiap barisnya terdapan beberapa tombol yang bisa digunakan untuk

mengedit dan menghapus baris tersebut. Berikut penjelasan dari beberapa tombol

tersebut :

A. Tombol Edit.

Saat klik tombol edit maka akan muncul pop-up yang berisikan kolom untuk

meng-edit kategori seperti di bawah ini.



B. Tombol Hapus

Ketika klik tombol hapus, maka akan keluar pop-up konfirmasi seperti yang

di bawah ini.

2. Post

Dalam menu Post terdapat dua sub menu yaitu Add Post dan List Post.

Add Post

Add Post merupakan halaman yang digunakan untuk menginputkan konten yang

berbentuk dinamis. Perbedaan Post dan Page terletak pada penggunaannya. Post biasa

digunakan untuk menginputkan konten yang dinamis dan memiliki kategori,

sedangkan Page digunakan untuk membuat konten yang statis atau jarang berubah.



Terdapat beberapa kolom, berikut penjelasannya :

A. Judul Ina : untuk menginputkan judul Bahasa Indonesia.

B. Kategori : kategori ini digunakan untuk mengelompokan konten post yang

dibuat.

C. Konten Ina : untuk menginputkan konten dalam Bahasa Indonesia. Pada

kolom ini admin bisa menginputkan gambar dan mengatur konten

sedemikian rupa seperti pada aplikasi Microsoft Word.



D. Cover : untuk menginputkan cover pada konten.

E. Tanggal Publish : untuk mengatur tanggal publish yang tampil pada halaman

public.

F. Label : setiap kategori memiliki label, label digunakan untuk

mengelompokan konten dalam beberapa cluster.

G. Title Eng : untuk menginputkan judul Bahasa Inggris.

H. Content Eng : untuk menginputkan konten dalam Bahasa Inggris. Pada

kolom ini admin bisa menginputkan gambar dan mengatur konten

sedemikian rupa seperti pada aplikasi Microsoft Word.

I. File Lampiran : kolom upload yang digunakan untuk menginputkan file. Bisa

menginputkan lebih dari 1 file.

J. Galeri : kolom upload yang digunakan untuk menginputkan galeri. Bisa

menginputkan lebih dari 1 galeri.

K. URL Video : kolom upload yang digunakan untuk menginputkan URL video

dari YouTube. Bisa menginputkan lebih dari 1 video.

List Post

List Post merupakan halaman yang berisikan daftar konten post yang telah di

inputkan.

Terdapat beberapa tombol pada setiap baris yang ada. Berikut beberapa

penjelasan dari tombol tersebut :



A. Info

Info merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan pratinjau dari

posting yang telah dibuat seperti gambar dibawah ini :

B. Edit

Edit digunakan untuk menampilkan halaman edit seperti pada dibawah ini.



C. Delete

Ketika klik tombol hapus, maka akan keluar pop-up konfirmasi seperti yang

di bawah ini.

3. Page

Dalam menu Page terdapat dua sub menu yaitu Add Page dan List Page.

Add Page

Add Page merupakan halaman yang digunakan untuk menginputkan konten yang

berbentuk statis.



Terdapat beberapa kolom, berikut penjelasannya :

A. Judul Ina : untuk menginputkan judul Bahasa Indonesia.

B. Konten Ina : untuk menginputkan konten dalam Bahasa Indonesia. Pada

kolom ini admin bisa menginputkan gambar dan mengatur konten

sedemikian rupa seperti pada aplikasi Microsoft Word.

C. Tanggal Publish : untuk mengatur tanggal publish yang tampil pada halaman

public.

D. Title Eng : untuk menginputkan judul Bahasa Inggris.

E. Content Eng : untuk menginputkan konten dalam Bahasa Inggris. Pada

kolom ini admin bisa menginputkan gambar dan mengatur konten

sedemikian rupa seperti pada aplikasi Microsoft Word.

F. File Lampiran : kolom upload yang digunakan untuk menginputkan file. Bisa

menginputkan lebih dari 1 file.

G. Galeri : kolom upload yang digunakan untuk menginputkan galeri. Bisa

menginputkan lebih dari 1 galeri.

H. URL Video : kolom upload yang digunakan untuk menginputkan URL video

dari YouTube. Bisa menginputkan lebih dari 1 video.

List Page

List Page merupakan halaman yang berisikan daftar konten page yang telah di

inputkan.

Terdapat beberapa tombol pada setiap baris yang ada. Berikut beberapa

penjelasan dari tombol tersebut :



A. Info

Info merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan pratinjau dari

page yang telah dibuat seperti gambar dibawah ini :

B. Edit

Edit digunakan untuk mengedit halaman seperti pada gambara dibawah ini :



C. Delete

Ketika klik tombol hapus, maka akan keluar pop-up konfirmasi seperti yang

di bawah ini.

4. Gallery

Terdapat dua submenu pada menu gallery, antara lain Add Gallery dan List

Gallery. Penjelasan dari dua sub menu tersebut akan diterangkan dibawah ini.

Add Gallery

Add Gallery adalah halaman yang digunakan untuk menambahkan gallery.

Berikut adalah penjelasannya.



Terdapat beberapa kolom, berikut penjelasannya :

I. File Image : untuk menambahkan gambar dengan ekstensi JPG, JPEG, dan

PNG. Gambar bsia ditambahkan lebih dari satu.

J. Judul Ina : untuk menginputkan judul Bahasa Indonesia.

K. Title Eng : untuk menginputkan judul Bahasa Inggris.

L. Konten Ina : untuk menginputkan konten dalam Bahasa Indonesia. Pada

kolom ini admin bisa menginputkan gambar dan mengatur konten

sedemikian rupa seperti pada aplikasi Microsoft Word.

M. Content Eng : untuk menginputkan konten dalam Bahasa Inggris. Pada

kolom ini admin bisa menginputkan gambar dan mengatur konten

sedemikian rupa seperti pada aplikasi Microsoft Word.

List Gallery

List Gallery berisikan daftar gallery yang sudah di-inputkan. Terdapat 3 tombol

yang memiliki fungsi masing-masing.

Berikut adalah penjelasan fungsi dari 3(tiga) tombol yang ada pada setiap baris pada

list gallery.

A. Info

Tombol info bergfungsi untuk menampilkan preview atau pratinjau gallery

yang sudah dibuat seperti pada gambar dibawah ini.



B. Edit

Tombol edit digunakan untuk meng-edit atau merubah isi dari gallery yang

telah dibuat seperti pada gambar dibawah ini.

C. Delete

Tombol delete digunakan untuk menghapus data yang ada. Sebelum

menghapus data, akan muncul peringatan terlebih dahulu seperti pada gambar

dibawah ini.



5. Slide Show

Terdapat dua submenu pada menu slide show, antara lain Add Slide Show dan

List Slide Show. Penjelasan dari dua sub menu tersebut akan diterangkan dibawah ini.

Add Slide Show

Add Slide Show adalah halaman yang digunakan untuk menambahkan Slide Show.

Berikut adalah penjelasannya.

Terdapat beberapa kolom, berikut penjelasannya :



A. File Image : untuk menambahkan gambar dengan ekstensi JPG, JPEG, dan

PNG. Gambar bsia ditambahkan lebih dari satu.

B. Judul Ina : untuk menginputkan judul Bahasa Indonesia.

C. Title Eng : untuk menginputkan judul Bahasa Inggris.

D. Konten Ina : untuk menginputkan konten dalam Bahasa Indonesia. Pada

kolom ini admin bisa menginputkan gambar dan mengatur konten

sedemikian rupa seperti pada aplikasi Microsoft Word.

E. Content Eng : untuk menginputkan konten dalam Bahasa Inggris. Pada

kolom ini admin bisa menginputkan gambar dan mengatur konten

sedemikian rupa seperti pada aplikasi Microsoft Word.

List Slide Show

List Slide Show berisikan daftar slide show yang sudah di-inputkan. Terdapat 3

tombol yang memiliki fungsi masing-masing.

Berikut adalah penjelasan fungsi dari 3(tiga) tombol yang ada pada setiap baris

pada list gallery.

A. Info

Tombol info bergfungsi untuk menampilkan preview atau pratinjau gallery

yang sudah dibuat seperti pada gambar dibawah ini.



B. Edit

Tombol edit digunakan untuk meng-edit atau merubah isi dari gallery yang

telah dibuat seperti pada gambar dibawah ini.

C. Delete

Tombol delete digunakan untuk menghapus data yang ada. Sebelum

menghapus data, akan muncul peringatan terlebih dahulu seperti pada gambar

dibawah ini.



6. Yudisium

Terdapat dua submenu pada menu yudisium, antara lain Add Yudisium dan List

Yudisium. Penjelasan dari dua sub menu tersebut akan diterangkan dibawah ini.

Add Yudisium

Add Yudisium adalah halaman yang digunakan untuk menambahkan yudisium.

Berikut adalah tampilan add yudisium.

Pada form NIM, operator cukup mengetikan NIM mahasiswa dan form lainnya

akan terisi secara otomatis.



List Yudisium

List Yudisium merupakan halaman yang berisikan daftar mahasiswa terbaik saat

yudisium. Berikut adalah tampilan list yudisium.

7. Download

Terdapat dua submenu pada menu download, antara lain Add Download dan List

Download. Penjelasan dari dua sub menu tersebut akan diterangkan dibawah ini.

Add Download

Add Download adalah halaman yang digunakan untuk menambahkan Download.

Berikut adalah penjelasannya.



Terdapat beberapa kolom, berikut penjelasannya :

A. File Download : untuk menambahkan file yang bisa diunduh atau

di-download.

B. Judul Ina : untuk menginputkan judul Bahasa Indonesia.

C. Title Eng : untuk menginputkan judul Bahasa Inggris.

D. Konten Ina : untuk menginputkan konten dalam Bahasa Indonesia. Pada

kolom ini admin bisa menginputkan gambar dan mengatur konten

sedemikian rupa seperti pada aplikasi Microsoft Word.

E. Content Eng : untuk menginputkan konten dalam Bahasa Inggris. Pada

kolom ini admin bisa menginputkan gambar dan mengatur konten

sedemikian rupa seperti pada aplikasi Microsoft Word.

List Download

List Download berisikan daftar download yang sudah di-inputkan. Terdapat 3

tombol yang memiliki fungsi masing-masing.

A. Info

Tombol info bergfungsi untuk menampilkan preview atau pratinjau

download yang sudah dibuat seperti pada gambar dibawah ini.



B. Edit

Tombol edit digunakan untuk meng-edit atau merubah isi dari download

yang telah dibuat seperti pada gambar dibawah ini.

C. Delete

Tombol delete digunakan untuk menghapus data yang ada. Sebelum

menghapus data, akan muncul peringatan terlebih dahulu seperti pada gambar

dibawah ini.



8. Pengaturan

Terdapat empat submenu pada menu pengaturan, antara lain Menu, Section,

Preference, dan Sosial Media. Penjelasan dari dua sub menu tersebut akan

diterangkan dibawah ini.

Menu

Menu adalah halaman yang berisikan daftar menu yang akan ditampilkan pada

halaman public atau halaman depan website. Seperti pada gambar di bawah ini :

Baris menu tersebut bisa dipindahkan dengan cara klik dan drag. Terdapat 3

tombol yaitu info, edit, dan delete, berikut adalah penjelasannya.



A. Info

Tombol info bergfungsi untuk menampilkan preview atau pratinjau

download yang sudah dibuat seperti pada gambar dibawah ini.

B. Edit

Tombol edit digunakan untuk meng-edit atau merubah isi dari menu yang

telah dibuat seperti pada gambar dibawah ini.



C. Delete

Tombol delete digunakan untuk menghapus data yang ada. Sebelum

menghapus data, akan muncul peringatan terlebih dahulu seperti pada gambar

dibawah ini.

Add Menu

Add Menu adalah halaman yang digunakan untuk menambahkan Menu. Berikut

adalah penjelasannya.



Terdapat beberapa kolom, berikut penjelasannya :

A. Menu Ina : kolom yang digunakan untuk memasukan judul menu berbahasa

indonesia.

B. Menu Eng : kolom yang digunakan untuk memasukan judul menu berbahasa

indonesia.

C. Model : kolom yang digunakan untuk menentukan model konten yang akan

digunakan pada menu, seperti : pages, post, category, download dan gallery.

D. Posting : kolom yang berisi judul konten berdasarkan model yang dipilih,

misal model pages hanya mengeluarkan judul konten bermdodel pages.

E. Posisi menu : kolom ini digunakan untuk menentukan posisi menu pada

website apakah akan menjadi parent atau child.

F. Sub menu : kolom ini digunakan untuk menentukan posisi sebagai child.

G. URL : kolom yang digunakan untuk menambakan URL atau link tertentu.

Section

Section adalah halaman yang berisikan pengaturan section atau bagian pada halaman

depan website.

Pada halaman ini operator dapat mengkatifkan atau meng-nonaktifkan section atau

bagian pada website dengan cara menggeser toggle berwarna biri pada kolom status.



Preference

Preference adalah halaman yang digunakan untuk mengatur beberapa elemen

utama pada website seperti logo website, fakultas, jurusan, header website, alamat,

warna website, dan baner disetiap halaman pada tampilan awal website. Berikut

adalah tampilam halama preference.



Sosial Media

Halaman sosial media berisikan beberapa kolom diantaranya kolom facebook,

twitter, google plus, dan instagram. Alamat sosial media bisa diatur pada halaman ini.

9. Video

Halaman video pada admin berguna untuk memanajemen data video, diataranya

ada halaman add video dan list video.

Add Video

Halaman ini digunakan untuk menambahkan video. Ada beberapa kolom yang

tersedia pada halaman add video, berikut penjelasannya.



Berikut adalah penjelasan dari kolom-kolom yang ada pada halaman add video :

A. Judul Ina : kolom ini digunakan untuk memasukan judul berbahasa indonesia

B. Judul Eng : kolom ini digunakan untuk memasukan judul berbahasa inggris.

C. Deskripsi Ina : kolom ini digunakan untuk memasukan deskripsi dari video

dengan bahasa indonesia.

D. Deskripsi Eng : kolom ini digunakan untuk memasukan deskripsi dari vieo

dengan bahasa inggris.

E. URL Video : kolom ini digunakan untuk memasukan URL atau link video

dari youtube. Jadi sebelum memasukan video kedalam website,operator harus

memasukan video kedalam youtube terlebih dahulu. URL atau link video ini bisa

ditambahkan lebih dari satu.



List Video

Halaman ini berisikan daftar video yang sudah di-inputkan. Pada setiap baris

terdapat 3 tombol.

A. Info

Tombol info bergfungsi untuk menampilkan preview atau pratinjau video

yang sudah dibuat seperti pada gambar dibawah ini.



B. Edit

Tombol edit digunakan untuk meng-edit atau merubah isi dari video yang

telah dibuat seperti pada gambar dibawah ini.

C. Delete

Tombol delete digunakan untuk menghapus data yang ada. Sebelum

menghapus data, akan muncul peringatan terlebih dahulu seperti pada gambar

dibawah ini.

10. Mini Box

Halaman ini berisikan daftar mini box yang sudah di-inputkan. Mini box adalah

link yang ditampilkan di halaman depan website berupa kotak kecil. Berikut adalah

tampilan mini box pada halaman depan website.



Add Video

Halaman ini digunakan untuk menambahkan mini box. Ada beberapa kolom yang

tersedia pada halaman add mini box, berikut penjelasannya.

Berikut adalah penjelasan dari kolom-kolom yang ada pada halaman add mini box :

A. Jenis File : kolom ini digunakan untuk memilih aksi dari mini box. Ada 2

pilihan yaitu URL dan File.

B. URL/File : kolom ini akan menyesuaikan dari jenis file yang dipilih. Jika

URL maka yang dimasukan adalah link terkait yang dimasukan. Jika File

maka akan muncul File Upload

C. Title Eng : kolom yang berisikan judul mini box dalam bahasa inggris.

D. Title Ina : kolom yang berisikan judul mini box dalam bahasa indonesia.

List Mini Box

Pada setiap baris mini box yang ada pada halaman List minibox terdapat 3 tombol.

Berikut adalah penjelasan dari 3 tombol tersebut.



A. Info

Tombol info bergfungsi untuk menampilkan preview atau pratinjau mini box

yang sudah dibuat seperti pada gambar dibawah ini.

B. Edit

Tombol edit digunakan untuk meng-edit atau merubah isi dari mini box yang

telah dibuat seperti pada gambar dibawah ini.

C. Delete

Tombol delete digunakan untuk menghapus data yang ada. Sebelum

menghapus data, akan muncul peringatan terlebih dahulu seperti pada gambar

dibawah ini.




