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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan terus berkembang dari masa ke masa. Tiap – 

tiap perkembangan itu memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia. 

Pengaruh itu baik dari tingkat yang paling muda hingga paling tua, semuanya tekena pengaruh, 

baik itu pengaruh yang langsung maupun tidak langsung. 

Pengaruh yang paling nampak terlihat di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan bidang 

yang paling terasa pengaruhnya akan perkembangan zaman, terutama perubahan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Salah satunya ialah dalam Bahasa Inggris. Dengan globalisasi saat ini, Bahasa 

Inggris menjadi salah satu abhasa kunci yang menghubungkan dunia kedalam suatu wadah 

bersama satu dunia. Oleh karena itu, saat ini bahasa Inggris telah diajarkan sejak dini. 

Maka dari itu, kami kemudian membuat wallchart yang menyasar tujuan anak – anak kelas 

dasar karena memang perlu adanya media yang dapat mendorong mereka untuk lebih mengenal 

bahasa Inggris 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam makalah ini yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

a. Pengertian Wallchart 

b. Tujuan pembuatan wallchart 

c. Kriteria wallchart yang baik 

d. Kekurangan dan kelebihan wallchart 

e. Analisis Wallchart yang telah dibuat 
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1.3 Tujuan Penulisan 

Setiap penulisan sebuah makalah, haruslah ada tujuan yang jelas mengenai isi sebuah 

makalah. Dalam makalh ini memiliki tujuan sebagi berikut : 

a. Agar mampu mendefinisikan pengertian wallchart 

b. Agar mahasiswa mampu mendeskripsikan tujuan pembuatan wallchart 

c. Agar penggunaan wallchart dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 Pengertian Wallchart 

Wallchart adalah bahan cetak, biasanya berupa bagan siklus/proses atau grafik yang 

bermakna menunjukkan posisi tertentu. Agar wallchart terlihat lebih menarik bagi siswa maupun 

guru, maka wallchart didesain dengan menggunakan tata warna dan pengaturan proporsi yang 

baik. Wallchart biasanya masuk dalam kategori alat bantu melaksanakan pembelajaran, namun 

dalam hal ini wallchartdidesain sebagai bahan ajar. Karena didesain sebagai bahan ajar, maka 

wallchart harus memenuhi kriteria sebagai bahan ajar antara lain bahwa memiliki kejelasan tentang 

KD dan materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik, diajarkan untuk berapa lama, dan 

bagaimana cara menggunakannya. Sebagai contohwallchart tentang siklus makhluk hidup 

binatang antara ular, tikus dan lingkungannya. 

Mengapa guru perlu mengembangkan Bahan Ajar? 

Terdapat sejumlah alasan, mengapa guru perlu untuk mengembangkan bahan ajar, yakni 

antara lain; ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan 

pemecahan masalah belajar. Pengembangan bahan ajar harus memperhatikan tuntutan kurikulum, 

artinya bahan belajar yang akan kita kembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Pada 

kurikukulum tingkat satuan pendidikan, standard kompetensi lulusan telah ditetapkan oleh 

pemerintah, namun bagaimana untuk mencapainya dan apa bahan ajar yang digunakan diserahkan 

sepenuhnya kepada para pendidik sebagai tenaga profesional. Dalam hal ini, guru dituntut untuk 

mempunyai kemampuan mengembangkan bahan ajar sendiri. Untuk mendukung kurikulum, 

sebuah bahan ajar bisa saja menempati posisi sebagai bahan ajar pokok ataupun suplementer. 

Bahan ajar pokok adalah bahan ajar yang memenuhi tuntutan kurikulum. Sedangkan bahan ajar 

suplementer adalah bahan ajar yang dimaksudkan untuk memperkaya, menambah ataupun 

memperdalam isi kurikulum. 
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Apabila bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum tidak ada ataupun sulit 

diperoleh, maka membuat bahan belajar sendiri adalah suatu keputusan yang bijak. Untuk 

mengembangkan bahan ajar, referensi dapat diperoleh dari berbagai sumber baik itu berupa 

pengalaman ataupun pengetahauan sendiri, ataupun penggalian informasi dari narasumber baik 

orang ahli ataupun teman sejawat. Demikian pula referensi dapat kita peroleh dari buku-buku, 

media masa, internet, dll. Namun demikian, kalaupun bahan yang sesuai dengan kurikulum cukup 

melimpah bukan berarti kita tidak perlu mengembangkan bahan sendiri. Bagi siswa, seringkali 

bahan yang terlalu banyak membuat mereka bingung, untuk itu maka guru perlu membuat bahan 

ajar untuk menjadi pedoman bagi siswa. 

Pertimbangan lain adalah karakteristik sasaran. Bahan ajar yang dikembangkan orang lain 

seringkali tidak cocok untuk siswa kita. Ada sejumlah alasan ketidakcocokan, misalnya, 

lingkungan sosial, geografis, budaya, dll. Untuk itu, maka bahan ajar yang dikembangkan sendiri 

dapat disesuaikan dengan karakteristik sasaran. Selain lingkungan sosial, budaya, dan geografis, 

karakteristik sasaran juga mencakup tahapan perkembangan siswa, kemampuan awal yang telah 

dikuasai, minat, latar belakang keluarga dll. Untuk itu, maka bahan ajar yang dikembangkan 

sendiri dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa sebagai sasaran. 

Selanjutnya, pengembangan bahan ajar harus dapat menjawab atau memecahkan masalah 

ataupun kesulitan dalam belajar. Terdapat sejumlah materi pembelajaran yang seringkali siswa 

sulit untuk memahaminya ataupun guru sulit untuk menjelaskannya. Kesulitan tersebut dapat saja 

terjadi karena materi tersebut abstrak, rumit, asing, dsb. Untuk mengatasi kesulitan ini maka perlu 

dikembangkan bahan ajar yang tepat. Apabila materi pembelajaran yang akan disampaikan bersifat 

abstrak, maka bahan ajar harus mampu membantu siswa menggambarkan sesuatu yang abstrak 

gersebut, misalnya dengan penggunaan gambar, foto, bagan, skema, dll. Demikian pula materi 

yang rumit, harus dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana, sesuai dengan tingkat berfikir 

siswa, sehingga menjadi lebih mudah dipahami. 
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2.2 Tujuan Media Wallchart 

A. Tujuan 

Bahan ajar disusun dengan tujuan: 

1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik 

dan setting atau lingkungan sosial siswa. 

2. Membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks 

yang terkadang sulit diperoleh. 

3. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

B. Manfaat 

Ada sejumlah manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang guru 

mengembangkan bahan ajar sendiri, yakni antara lain; pertama, diperoleh bahan ajar 

yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, kedua, 

tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh, ketiga, 

bahan ajar menjadi labih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai 

referensi, keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam 

menulis bahan ajar, kelima, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi 

pembelajaran yang efektif antara guru dengan siswa karena siswa akan merasa lebih 

percaya kepada gurunya. 

Di samping itu, guru juga dapat memperoleh manfaat lain, misalnya tulisan 

tersebut dapat diajukan untuk menambah angka kredit ataupun dikumpulkan menjadi 

buku dan diterbitkan. 

Dengan tersedianya bahan ajar yang bervariasi, maka siswa akan 

mendapatkan manfaat yaitu, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Siswa 

akan lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan 
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mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Siswa juga akan mendapatkan 

kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. 

2.3 Kriteria Wallchart yang baik 

a. Dalam memilih wallchart perlu mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan 

sajiannya, antara lain: 

b. Substansi materi yang disajikan dalam bentuk wallchart harus memiliki relevansi dengan 

kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

c. Bagan atau grafik yang disajikan harus benar secara substansi atau dengan kata lain tidak 

menampilkan data yang salah. 

e. Ditampilkan dengan skala yang sesuai sehingga terlihat logis. 

f. Ada perimbangan antara besarnya kertas dengan bagan yang ada didalamnya, sehingga 

bagan tampak indah dipandang. Biasanya sebuah lembaran wallchart tidak akan habis oleh 

bagan yang ada didalamnya, melainkan terdapat sisa di sisi kanan, kiri, atas, dan bawahnya. 

g. Beberapa wallchart dapat dibeli di toko. 

h. wallchart harus memenuhi kriteria 

i. memiliki kejelasan tentang kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai oleh 

peserta didik, 

Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media harus disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Contoh : bila tujuan atau 

kompetensi peserta didik bersifat menghafalkan kata-kata tentunya media audio yang tepat 

untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi bacaan 

maka media cetak yang lebih tepat digunakan. Kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik 

(gerak dan aktivitas), maka media film dan video bisa digunakan. Di samping itu, terdapat 

kriteria lainnya yang bersifat melengkapi (komplementer), seperti: biaya, ketepatgunaan; 

keadaan peserta didik; ketersediaan; dan mutu teknis. 
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Ada beberapa kriteria untuk menilai keefektifan sebuah media. Hubbard mengusulkan 

sembilan kriteria untuk menilainya (Hubbard, 1983). Kreteria pertamanya adalah biaya. Biaya 

memang harus dinilai dengan hasil yang akan dicapai dengan penggunaan media itu. Kriteria 

lainnya adalah ketersedian fasilitas pendukung seperti listrik, kecocokan dengan ukuran kelas, 

keringkasan, kemampuan untuk dirubah, waktu dan tenaga penyiapan, pengaruh yang 

ditimbulkan, kerumitan dan yang terakhir adalah kegunaan. Semakin banyak tujuan 

pembelajaran yang bisa dibantu dengan sebuah media semakin baiklah media itu. 

Kriteria di atas lebih diperuntukkan bagi media konvensional. Thorn mengajukan 

enam kriteria untuk menilai multimedia interaktif (Thorn, 1995). Kriteria penilaian yang 

pertama adalah kemudahan navigasi. Sebuah program harus dirancang sesederhana mungkin 

sehingga pembelajar bahasa tidak perlu belajar komputer lebih dahulu. Kriteria yang kedua 

adalah kandungan kognisi, kriteria yang lainnya adalah pengetahuan dan presentasi informasi. 

Kedua kriteria ini adalah untuk menilai isi dari program itu sendiri, apakah program telah 

memenuhi kebutuhan pembelajaran si pembelajar atau belum. Kriteria keempat adalah 

integrasi media dimana media harus mengintegrasikan aspek dan keterampilan bahasa yang 

harus dipelajari. Untuk menarik minat pembelajar program harus mempunyai tampilan yang 

artistik maka estetika juga merupakan sebuah kriteria. Kriteria penilaian yang terakhir adalah 

fungsi secara keseluruhan. Program yang dikembangkan harus memberikan pembelajaran 

yang diinginkan oleh pembelajar. Sehingga pada waktu seseorang selesai menjalankan sebuah 

program dia akan merasa telah belajar sesuatu. 

2.4 Kelebihan dan kelemahan Wallchart 

Kelebihan yang dimiiliki oleh media wallchart ini adalah : 

a. lebih focus ke materi yang disampaikan karena melalui bagan-bagan yang sesuai dengan 

materi. 

b. Bentuknya dibuat menarik untuk menumbuhkan minat seseorang. 

c. Dapat di temple di dinding sehingga dapat dilihat kapan saja. 

d. Bisa disesuaikan dengan materi yang disampaikan. 
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Kekurangan dari media wallchart adalah : 

a. bentuk yang besar menjadi lebih sulit untuk disimpan. 

b. Membutuhkan biaya yang cukup banyak. 

 

2.5 Analisis Wallchart yang Dibuat 

Wallchart yang kami buat memuat tentang hari – hari dalam seminggu yang tertulis dalam 

bahasa Inggris. Kami sengaja memilih hari karena hari merupakan bagian yang seenantiasa 

ditemui oleh setiap orang setiap waktu, baik itu sekarang maupun hingga suatu saat nanti. 

Wallchart ini kami susun dengan penuh warna karena sesuai sasaran kami, Siswa kelas 1 

SD lebih peka dan tertarik dengan warna – warna yang beraneka ragam dan cenderung mencolok. 

Warna itulah yang kemudian kami pilih sehingga wallchart yang kami buat ini nampak lebih ceria 

dan menarik terutama bagi mereka siswa kelas 1 SD. 

Bahasa inggris yang telah diajarkan sejak dini menciptakan kebutuhan akan media bahasa 

Inggris yang besar, sehingga wallchart ini akan sangat membantu para guru salam menyampaikan 

pesan yang ada serta siswa menajdi lebih mudah memahaminya. 

Prinsip yang kami gunakan jugatidak terlalu banyak memuat tulisan, karena siswa kelas 1 

SD umumnya masih belum terlalu familiar dengan huruf dan kata yang terlalu banyak, sehingga 

kami memaksimalkan kemampuan visual gambar untuk menaympaikan pesan sehingga bisa lebih 

maksimal dan bisa menyampaikan materi dengan lebih ringan dan menarik. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Sejalan dengan perkembangan IPTEK penggunaan media, baik yang bersifat visual, 

audial, projected still media maupun projected motion media bisa dilakukan secara bersama dan 

serempak melalui satu alat saja yang disebut Multi Media. Contoh: dewasa ini penggunaan 

komputer tidak hanya bersifat projected motion media , namun dapat meramu semua jenis media 

yang bersifat interaktif. 

Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para 

peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor yang 

menentukan kekayaan pengalaman anak, seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, dan 

sebagainya. Media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan tersebut. Jika peserta didik tidak 

mungkin dibawa ke obyek langsung yang dipelajari, maka obyeknyalah yang dibawa ke peserta 

didik. Obyek dimaksud bisa dalam bentuk nyata, miniatur, model, maupun bentuk 

gambar - gambar yang dapat disajikan secara audio visual dan audial. 

3.2 Penutup 

Demikian makalah yang kami buat, dengan materi yang telah kami jelaskan semoga dapat 

menambah ilmu yamg dimiliki para pembaca. Tak lupa kami ucapkan terimaksih kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini. Kritik dan saran tetap kamu harapkan 

untuk menciptakan makalh yang lebih baik lagi. Minta maaf jika ada kata atau makalh ini tidak 

berkenan bai para pembaca. 
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