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7.1 Membuat Frame / Bingkai layar HTML
Pada materi ini akan dibahas mengenai bagaimana teknik dalam menata atau membagi
tampilan/window menjadi beberapa bagian. Yakni membagi posisi header, content, menu,
sidebar, dll.
HTML mempunyai elemen yang berguna untuk menampilkan beberapa halaman sekaligus pada layar
komputer. Untuk keperluan tersebut kita dapat menggunakan frame. Fungsi frame diantaranya ialah
digunakan untuk menampilkan halaman lain tanpa menghilangkan halaman menu utama yang masih
tetap dapat ditampilkan dilayar browser. Atribut-atributnya diantaranya ialah:
1. <FRAMESET></FRAMESET>Elemen FRAMESET merupakan elemen kelompok pengisi suatu frame.
Pada perintah ini terdapat dua atribut yaitu ROWS dan COLS. Tag ROWS berfungsi untuk
menentukan jumlah spasi yang diberikan pada tiap baris. Jumlah tersebut dapat ditentukan dalam
pixel, persen dengan menempatkan suatu % setelah nilai, atau nilai relatif dengan menempatkan
tanda asterisk (*) di tempat nilai tersebut. Sedang tag COLS sebaliknya berfungsi unutk
menentukan jumlah spasi pada kolom.
2. <FRAME>Elemen FRAME menentukan properti setiap frame masing-masing dalam frameset.
Karena elemen ini tidak mengandung teks, maka elemen tersebut tidak ada pasangan end-tag.
Atribut dari FRAME adalah sebagai berikut:
 Atribut SRC menunjuk spesifik kearah sumber URL untuk frame tersebut.
 Atribut NAME digunakan untuk menentukan nama frame, sehingga dapat berlaku sebagai
target dari URLs lain.
 Atribut marginwidth untuk memungkinkan perancang halaman menentukan lebar border
frame dalam jumlah pixel.
 Atribut marginheight digunakan untuk menentukan tinggi margin.
 Srolling berfungsi untuk membuat scrolling bar. Setting untuk atribut ini ialah YES, NO, dan
AUTO.
 Atribut noresize digunakan mencegah pengguna untuk mengubah ukuran frame karena
aturan baku (default) memungkinkan kita dapat mengubah ukuran frame.

 Atribut NOFRAMES akan mengabaikan data yang oleh browser akan ditampilkan melalui
frame, dan data tersebut dapat ditampilkan oleh browser yang tidak mampu menampilkan
frame.

7.1.1.FRAMESET ROWS
Kode Program berikut adalah contoh bagaimana membuat halaman dengan pembagian baris (Rows)
Contoh Filename:Frame.html.
Untuk membagi layar atas dan bawah dengan ukuran sama 50%

Gambar 7.1. Frameset 2 Baris

NamaFile:frame.html
<frameset rows=50%,*>
<frame src="atas.html">
<frame src="bawah.html">
</frameset>

Filename:atas.html
<html>
<center>
<h1>Halaman Atas </h1>
<p>Isi halaman atas tulis disini </p?
</html>

Filename:bawah.html
<html>
<center>
<h1>Halaman Bawah </h1>
<p>Isi halaman bawah tulis disini </p>
</html>

Jika ketiga file tadi sudah dibuat, Jalankan File frame.html, maka kalau benar akan ditampilkan hasil
pembagian layar seperti gambar diatas

7.1.2.FRAMESET COLS
Untuk membagi layar menjadi dua kolom, dapat dilakukan dengan menggunakan perintah frameset
cols.
Nama File:frame2.html
Membagi layar menjadi 2 kolom dengan ukuran sama 50%
<frameset cols=50%,*>
<frame src="kiri.html">
<frame src="kanan.html">
</frameset>

Gambar 7.2. Frameset 2 Kolom

7.2.FRAMESET ROWS DAN COLS
Untuk menggabungkan frame antara kolom dan baris dapat dilakukan dengan menggabungkan
perintah frameset rows dan atau frameset cols.
Berikut adalah contoh coding membagi layar menjadi tiga bagian.
Nama File:frame3.html
<frameset rows=30%,*>
<frame src="satu.html">
<frameset cols=30%,*>
<frame src="dua.html">
<frame src="tiga.html">
</frameset>
</frameset>

Gambar 7.3. Frame Baris Atas dan bawah, Baris Atas Normal, Baris bawah dibagi menjadi 2 Kolom

7.2.Membuka dua situs dalam frame
Program berikut ini merupakan program yang dipergunakan untuk membuka situs yang mempunyai
URL berbeda dalam dua frame.
NamaFile:frame4.html
<frameset cols="50%,50%">
<frame src="https://kompas.com">
<frame src="https://viva.co.id">
</frameset>

Gambar 7.4.Membuka 2 Buah alamat website
Frame sebelah kiri digunakan untuk menampilkan halaman website https://kompas.com, sedangkan
frame sebelah kanan digunakan untuk menampilkan halaman website https://viva.co.id

7.3.IFRAME
Perintah IFRAME memungkinkan untuk membuat frame window yang mengambang, Frame ini
berfungsi seperti text box, jika kita memerintahkan browser untuk melakukan scrolling maka frame
internal tersebut ini juga akan turut scrolling.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>HTML Iframes</h2>
<p>Contoh menampilkan halaman web lain ke dalam halaman anda:</p>
<iframe src="https://viva.co.id" name="iframe1" height="300px" width="1000px"
style="border:none">
</iframe>
<p>
Anda dapat mengatur lebar dan tinggi iframe
dan juga menggunakan link untuk membuka file lain seperti berikut:
<p><a href="anchor.html" target="iframe1">Anchor html</a></p>
<p><a href="https://viva.co.id" target="iframe1"> Viva News</a></p>

Gambar 7.5. Membuka website dalam iframe
Perintah Width=”200px” height=”1000px” digunakan Untuk mengatur lebar dan tinggi iframe
dengan angka px disesuaikan kebutuhan.
Lainya mengenai Iframe

1.

Memberi judul iframe
<iframe src="demo_iframe.htm" title="Judul"></iframe>

2.

Menghilangkan Garis
<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:none;"></iframe>

3.

Mewarnai garis tepi <iframe src="demo_iframe.htm" style="border:2px solid red;"</iframe>

4.

Memberi name, untuk dijadikan target
<iframe src="satu.html" name="iframe_a" title="judul"></iframe>
<p><a href="anchor.html" target="iframe_a">Anchor</a></p>

7.4. Frame Navigasi
Frame navigasi berfungsi untuk membuat navigasi pemilihan menu atau isi halaman-halaman web.
Berikut contoh pemakaian 2 buah frame untuk membuat navigasi menu, dihalaman sebelah kiri diisi
dengan menu, sedangkan halaman sebelah kanan diisi halaman pembuka yang nantinya akan
dijadikan target.
NamaFile: Frame_utama.html
<frameset cols=20%,*>
<frame src="fkiri.html">
<frame src="fkanan.html" name=kanan>
</frameset>
NamaFile: fkiri.html
<html>
MENU
<hr>
<a href="fkanan.html" target="kanan">HOME</a><br>
<a href="biodata.html" target="kanan">Biodata</a><br>
<a href="hoby.html" target="kanan">Hoby</a><br>
<a href="sekolah.html" target="kanan">Sekolah</a><br>
<hr>
Namafile:fkanan.html
<html>
<Center>
<h1>Menggunakan Frame
<hr>
Untuk Navigasi Menu
<hr>
Namafile:biodata.html
<html>
<center>
<h1>BIODATA SAYA
<hr>
<table>
<tr><td>Nama<td>: Fahra Ragita
<tr><td>Alamat<td>: Jl.Gegerkalong Hilir 78
<tr><td>Telp<td>: 2000333

NamaFile:hoby.html
<html>
<center>
<h1>HOBY SAYA<hr>
<table>
<tr><td>Musik<td>: Pop, Slow Rok
<tr><td>Olah Raga<td>: Sepak Bola, Badminton, Lari

Namafile:sekolah.html
<html>
<center>
<h1>SEKOLAH
<hr>
<table>
<tr><td>SD<td>: Sekolah Dasar Negeri Sukarasa 3 & 4
<tr><td>SMP<td>: Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Bandung
<tr><td>SMA<td>: Sekolah Menengah Atas Negeri 20 Bandung
<tr><td>PERGURUAN TINGGI<td>: Universitas Komputer Indonesia

Gambar 7.6. Membuat Navigasi Menu dan Link

7.5. Membagi layar menjadi 4 Frame
Pada Meteri ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pembagian layar dengan menggunakan lebih dari
3 Frame .
Contoh, misal akan dibuat halaman web dengan 4 frame seperti berikut:

Langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Bagi Layar menjadi 2 Bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah, misal bagian atas 20%, dan
sisanya atau 80% untuk frame bagian bawah
2. Frame Bagian Bawah kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu framekiri, frametengah, dan
framekanan, dengan ukuran framekiri 20%, frametengah 60%,framekanan 20%, jadi total
tetap 100%
Contoh codingnya adalah sebagai berikut:
Namafile:frame6.html
<frameset rows=20%,*>
<frame src="atas.html">
<frameset cols="20%,*,20%">
<frame src="menukiri.html">
<frame src="tengah.html">
<frame src="menukanan.html">
</frameset>
</frameset>
Tanda * menunjukan sisa pembagian layar, contoh
<frameset cols=“20%,*,20%“>
Artinya layar dibagi menjadi 3 frame berbentuk kolom dengan ukuran 20%,60%,20%>
Jika ditulis seperti berikut:
<frameset cols=“*,*,*“>
Artinya layar dibagi menjadi 3 frame berbentuk kolom dengan ukuran yang sama

Untuk pembagian baris dapat dilakukan dengan cara yang sama cukup mengganti cols menjadi
rows, contoh sebagai berikut:
<frameset rows=“20%,*,20%“>
<frameset rows=“*,*,*“>
Namafile:frame7.html
<frameset cols="20%,*,20%">
<frame src="menukiri.html">
<frame src="tengah.html">
<frame src="menukanan.html">
</frameset>

Jika ingin dibuat menjadi 4 frame, misal frame yang tengah akan dibagi menjadi 2 bagian yaitu
frame bagian atas 20% dan sisanya untuk frame bagian bawah, maka coding yang tadi harus
ditambahkan seperti berikut:

Namafile:frame8.html
<frameset cols="20%,*,20%">
<frame src="menukiri.html">
<frameset rows="20%,*">
<frame src="atas.html">
<frame src="tengah.html">
</frameset>
<frame src="menukanan.html">
</frameset>

7.6. Membagi layar menjadi 5 Frame
Untuk membagi layar menjadi lebih dari 4 frame, tinggal menambahkan bagian frame mana yang
akan ditambahkan atau di bagi lagi
Contoh: Misal akan dibuat frame seperti berikut:

Maka Coding programnya adalah sebagai berikut:
Namafile:frame9.html
<frameset cols="20%,*,20%">
<frame src="menukiri.html">
<frameset rows="20%,*,20%">
<frame src="atas.html">
<frame src="tengah.html">
<frame src="bawah.html">
</frameset>
<frame src="menukanan.html">
</frameset>

Jika halaman “tengah” akan dijadikan target maka harus ditambahkan
perintah “Name”
contoh:
<frame src="tengah.html" name=“tengah“>

Tugas 7.
Buat halaman Website seperti contoh berikut:
Ketentuan:
1. Frame Minimal 5, tidak boleh menggunakan yang sudah ada di contoh diatas
2. Menu minimal ada 2, menukiri dan menukanan,
3. Isi konten Bebas boleh mengenai apa saja, minimal 3 link dalam satu menu
4. Jika Link Menu di Click maka tampilkan isi content di halaman utama
5. Pada salah satu Frame, tuliskan nama dan jurusan kamu masing-masing

Program HTML dan Hasil Run Screenshot, dicopy ke dalam Word, dan kemudian di
Konversi menjadi file PDF, selanjutnya kirim ke https://kuliahonline.unikom.ac.id
Paling Lambat hari Minggu Jam 17.00 Wib
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