
Disampaikan oleh:

Nuryadin Eko Raharjo, M.Pd

HP: 08157915225

Email: nuryadin_er@uny.ac.id



Papan Flanel

Papan flanel tidak digunakan untuk tulis menulis,
melainkan untuk memaparkan benda-benda dua
dimensi yang relatif ringan, misalnya huruf-huruf
kertas atau susunan satu kata pada kertas, dan kartun,
yang pada bagian belakangnya ditempel dengan
potongan kertas ambril/rempelas kasar untuk
melekatkan.



Alat Lebar Gantungan (ALG)
Alat lebar gantungan yang biasa juga disebut sebagai

wallchart, merupakan media dua dimensi non projeksi yang

dikomunikasikan di depan kelas, berbentuk lembaran

kertas yang sudah dirancang dan berkuran relatif besar.



Alat Lebar Gantungan (ALG)

1. Agar tujuan komunikasi visual menggunakan ALG dapat
dicapai secara optimal, maka dipersyaratkan agar:

2. ukuran kertas cukup besar, dan gambar serta huruf-hurufnya
terbaca oleh kelas,

3. visualisasi ide dan pesan mudah ditangkap dan difahami,

4. penampilan cukup menarik atau atraktif,

5. komposisi warna serasi dan seimbang dengan luas kertas,

6. penggunaan dan penyimpanan serta pemeliharaan mudah,

7. tahan dipergunakan berkali-kali dan tahan lama, dan

8. mudah dan sederhana pembuatannya.



Rambu-rambu Tata Letak dan ALG

1. Bagian-bagian yang akan 

divisualisasikan dan diisikan pada 

ALG dirancang dan diseket terlebih 

dahulu, dan 

2. Letak bagian-bagian gambar dan 

huruf-huruf yang ada ditata menyebar 

di seluruh muka kertas secara 

seimbang.



Susunan Warna dalam ALG
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Langkah pembuatan ALG

1. Membuat rancangan yang sesuai dengan
materi dan tujuan instruksional.

2. Membuat seket dengan ukuran folio atau
kuarto, lengkap dengan rencana warna
yang akan digunakan.

3. Menentukan ukuran kertas yang akan
digunakan.

4. Menentukan langkah realisasi pengadaan
ALG, termasuk bagian mana yang
didahulukan, dan mana yang berikutnya,
dan seterusnya, sampai selesai.

5. Melaksanakan pembuatan / pengadaan.



Alat Lebar Sampiran (ALS)/ 

flipchart

adalah alat lebar yang terdiri dari lembar kertas ukuran

piano (luas 9 x luas ukuran folio), yang disusun tumpang

tindih dan salah satu ujung (sisi pendek) di bagian atas

dijepit pada kerangka yang berkaki



Keuntungan pemakaian ALS

1. Dapat digunakan lebih dari sekali,

2. Sangat mudah dibawa-pindahkan, dan

3. Pada penggunaan kelas-kelas paralel,

penggunaan ALS sangat membantu guru,

karena materi yang diberikan kepada kelas

yang satu dapat persis sama dengan yang

diberikan kepada kelas yang lain.



Poster

• Poster dirancang untuk menyalurkan informasi

dengan visualisasi ide atau pesan yang

meriah, atraktif, akan tetapi ekonomis.



Ciri Poster yang baik

1. Tujuan untuk sesuatu keperluan tertentu,

2. Penampillan yang tegas dan jelas, sehingga
orang yang membaca atau mengamati tidak
ragu-ragu akan pesan yang terkandung,

3. Warna-warna yang meriah dan menarik
perhatian berfokus pada topik atau judul
tertentu,

4. Cukup lebar agar mudah dibaca dan dicerna
dalam sekejap.



Handouts

• Handouts merupakan selebaran yang di bagikan (to
hand out) oleh guru kepada siswa yang berisi tentang

bagian materi pelajaran, kutipan, tabel, dan

sejenisnya, untuk memperlancar pelaksanaan proses

belajar mengajar.



Rambu-rambu penyusunan 

handout

1. Kalimat singkat, mudah dimengerti, penuh dengan
kata-kata kunci,

2. Tata letak dan perwajahan menarik, diberi ruang
atau bagian yang sela/kosong untuk tempat subjek
belajar menuliskan sesuatu atau perlu melengkapi,

3. Tidak panjang lebar sehingga menyerupai diktat
mini,

4. Untuk lebih menarik dan memberikan variasi,
handouts digandakan dengan kertas berwarna yang
berbeda-beda untuk hal/topik yang berbeda.


