
MEDIA PEMBELAJARAN DUA 

DIMENSI NON PROJEKSI 

ALG & ALS  



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) 

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

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

2. visualisasi ide dan pesan mudah ditangkap dan 
difahami,  

3. penampilan cukup menarik atau atraktif,  

4. komposisi warna serasi dan seimbang dengan luas 
kertas,  

5. penggunaan dan penyimpanan serta pemeliharaan 
mudah,  

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

7. mudah dan sederhana pembuatannya. 



Rambu-rambu Tata Letak dan 
Perwajahan 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.  
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Urutan langkah pembuatan 
ALG adalah sebagai berikut : 

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 plano (luas 9 x 
luas ukuran folio), yang disusun 
tumpang tindih dan salah satu ujung 
(sisi pendek) di bagian atas dijepit pada 
kerangka yang berkaki  



Beberapa keuntungan 

pemakaian ALS  adalah :  

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. 


