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BAB V KATEGORI DAN PRODUK 5.1. Kategori Kategori merupakan
pengelompokkan produk yang sejenis. Satu kategori bisa terdiri dari
berbagai produk. Untuk membuat halaman kategori, caranya hampir sama
dengan membuat halaman pada pembahasan bab sebelumnya, yaitu : Klik
menu bar Pages p...
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5.1. Kategori
Kategori merupakan pengelompokkan produk yang sejenis. Satu kategori bisa terdiri dari berbagai
produk. Untuk membuat halaman kategori, caranya hampir sama dengan membuat halaman pada
pembahasan bab sebelumnya, yaitu :
1. Klik menu bar Pages pilih New Page;
2. Tampil kotak dialog New Page seperti gambar 4.1. Isi textbox yang ada.
3. Perhatikan pada bagian sub menu Option (kolom sebelah kanan), terdapat check box Product dan
menu pull down pilihan Product, centang dan pilih menu Product.
4. Isi juga SEO dan gambar jika diperlukan.
5. Klik tombol Save dan Save and go to the list, maka akan tampil halaman Pages yang sudah ada
halaman kategori Productnya.
6. Klik tombol Preview untuk melihat hasil perubahannya.

Gambar 5.1. Halaman Page yang sudah berisi Kategori Produk

Gambar 5.2. Tampilan halaman Kategori Produk

1. Tambahkan kategori produk lainnya dengan cara yang sama.
5.2. Produk
Setelah kategori dibuat, berikutnya kita isi kategori – kategori tersebut dengan produk atau barang
yang akan dijual atau dipasarkan pada website toko online kita. Adapun cara menambahkan produk
adalah sebagai berikut :
1. Arahkan kursor pada menu Products lalu klik New Product.
2. Tampil halaman New product yang hampir sama dengan halaman New page, perbedaanya pada
halaman new product terdapat textbox Price untuk menginputkan harga produk dan textbox
Product’s availability untuk diisi jumlah ketersediaan produk seperti gambar 5.3 berikut

Gambar 5.3. Halaman New product

1. Yang penting juga dan wajib dipilih adalah pada bagian Pages (required), klik kategori yang
sudah kita buat sebelumnya.
2. Isi juga SEO dan gambar produknya.
3. Klik tombol Save dan Save and go to the list, maka akan tampil halaman Products yang sudah
ada daftar barang dan harganya.

Gambar 5.4. Halaman Products

1. Klik tombol Preview untuk melihat hasilnya.
2. Tambahkan produk lainnya dengan cara yang sama.
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