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ALAT PELAJARAN (ALAT PERAGA) ALAT PELAJARAN (ALAT PERAGA) 

dan dan 
ALAT BIMBINGANALAT BIMBINGAN

Alat peraga adalah alat untuk Alat peraga adalah alat untuk 
memperagakan atau membantu memperagakan atau membantu memperagakan atau membantu memperagakan atau membantu 
pembelajaran sehingga lebih memperjelas pembelajaran sehingga lebih memperjelas 
fakta, konsep, prinsip atau prosedur fakta, konsep, prinsip atau prosedur 
tertentu agar tampak lebih nyatatertentu agar tampak lebih nyata
Alat Bimbingan: Alat yang digunakan untuk Alat Bimbingan: Alat yang digunakan untuk 
membantu pembimbingan sehingga proses membantu pembimbingan sehingga proses 
bimbingan lebih mudah, efektif, dan efisienbimbingan lebih mudah, efektif, dan efisien



Membuat Alat Pelajaran/ Alat Peraga Membuat Alat Pelajaran/ Alat Peraga 
di Bidang Pendidikandi Bidang Pendidikan

Kriteria :Kriteria :
Berupa alat pelajaran/alat peraga/alat Berupa alat pelajaran/alat peraga/alat 
bimbingan dalam proses belajar mengajar atau bimbingan dalam proses belajar mengajar atau 
bimbingan dan konseling.bimbingan dan konseling.
Pelaksanaan proses belajar mengajar atau Pelaksanaan proses belajar mengajar atau Pelaksanaan proses belajar mengajar atau Pelaksanaan proses belajar mengajar atau 
bimbingan dan konseling menjadi lebih mudah bimbingan dan konseling menjadi lebih mudah 
dan hasilnya lebih baik atau lebih efektif.dan hasilnya lebih baik atau lebih efektif.
Alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan Alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan 
tersebut mempunyai ciritersebut mempunyai ciri--ciri :ciri :
��ada unsur modifikasiada unsur modifikasi
��belum ada atau belum ditemukan di daerah yang belum ada atau belum ditemukan di daerah yang 

bersangkutanbersangkutan
�� tidak menyalintidak menyalin



Membuat Alat Pelajaran/ Alat Peraga Membuat Alat Pelajaran/ Alat Peraga 
di Bidang Pendidikan (lanjutan..)di Bidang Pendidikan (lanjutan..)

Bukti Fisik :Bukti Fisik :
�� Uraian tertulis yang dilengkapi dengan Uraian tertulis yang dilengkapi dengan 

gambar dan laingambar dan lain--lain yang diperlukan.lain yang diperlukan.
�� Keterangan dari kepala sekolah bahwa alat Keterangan dari kepala sekolah bahwa alat 

pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan 
Keterangan dari kepala sekolah bahwa alat Keterangan dari kepala sekolah bahwa alat 
pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan 
kelengkapan tersebut dipergunakan di kelengkapan tersebut dipergunakan di 
sekolahsekolah

Pemberian Angka Kredit :Pemberian Angka Kredit :
�� Angka kredit diberikan setiap kali dihasilkan Angka kredit diberikan setiap kali dihasilkan 

dan dapat dilakukan perorangan atau tim dan dapat dilakukan perorangan atau tim 
(dengan nilai 0,5).(dengan nilai 0,5).



Alat Peraga yang sesuai kriteriaAlat Peraga yang sesuai kriteria

Poster/gambar Poster/gambar 
��gambar sistem, benda atau mahluk;gambar sistem, benda atau mahluk;
��sudah dimodifikasi atau belum ada di daerah sudah dimodifikasi atau belum ada di daerah 

guru bertugas;guru bertugas;
��dilapis/laminated;dilapis/laminated;
��dibingkai.dibingkai.��dibingkai.dibingkai.

Kartu permainanKartu permainan
��sudah dimodifikasi atau belum ada di daerah sudah dimodifikasi atau belum ada di daerah 

guru bertugasguru bertugas
��memiliki gambar atau tulisan yang belum ada memiliki gambar atau tulisan yang belum ada 

sebelumnya. sebelumnya. 
��digambar atau ditulis dengan rapihdigambar atau ditulis dengan rapih



Alat Peraga yang sesuai kriteria Alat Peraga yang sesuai kriteria 
(lanjutan…)(lanjutan…)

Model benda/barang atau alat tertentuModel benda/barang atau alat tertentu
��menunjukkan model barang/benda yang tidak dapat menunjukkan model barang/benda yang tidak dapat 

dibawa ke kelasdibawa ke kelas
��dicatdicat
��sudah dimodifikasi atau belum ada di daerah guru sudah dimodifikasi atau belum ada di daerah guru 

bertugas;bertugas;bertugas;bertugas;
Benda potongan (cutaway)Benda potongan (cutaway)
��menunjukkan bagian benda secara jelas;menunjukkan bagian benda secara jelas;
��sudah dimodifikasi atau belum ada di daerah guru sudah dimodifikasi atau belum ada di daerah guru 

bertugas;bertugas;
��Dicat (diwarna) Dicat (diwarna) 



Slide/FilmSlide/Film
��berupa slide/film tentang proses kerja, tempat berupa slide/film tentang proses kerja, tempat 

bersejarah;bersejarah;
��sudah dimodifikasi atau belum ada di daerah guru sudah dimodifikasi atau belum ada di daerah guru 

bertugas;bertugas;
��kreasi baru/terdapat inovasi.kreasi baru/terdapat inovasi.

Alat Peraga yang sesuai kriteria Alat Peraga yang sesuai kriteria 
(lanjutan…)(lanjutan…)

��kreasi baru/terdapat inovasi.kreasi baru/terdapat inovasi.
program animasi komputerprogram animasi komputer
��program yang memperjelas/memperagakan pokok program yang memperjelas/memperagakan pokok 

bahasan/studiod Komputerbahasan/studiod Komputer
��menggunakan program yang ada (Flash, Visual menggunakan program yang ada (Flash, Visual 

Basic dan lainnya)Basic dan lainnya)
��dapat digunakan untuk 3dapat digunakan untuk 3--4 kali pertemuan)4 kali pertemuan)



Syarat UmumSyarat Umum

�� Memiliki unsur inovasiMemiliki unsur inovasi
�� Bersifat permanen (dapat digunakan Bersifat permanen (dapat digunakan 

secara berulang)secara berulang)
�� Bila berupa alat, menunjukkan kerapian Bila berupa alat, menunjukkan kerapian �� Bila berupa alat, menunjukkan kerapian Bila berupa alat, menunjukkan kerapian 

pembuatan (tidak asal jadi), rancangan pembuatan (tidak asal jadi), rancangan 
harus asli kreasi sendiri sedangkan harus asli kreasi sendiri sedangkan 
pembuatan dapat dibantu orang lain pembuatan dapat dibantu orang lain 
(tetapi tidak boleh semuanya dibuat (tetapi tidak boleh semuanya dibuat 
orang lain).orang lain).



KRITERIA PENOLAKAN KRITERIA PENOLAKAN 
ALAT PERAGAALAT PERAGA
�� Tidak dapat digunakan dalam proses pembelajaranTidak dapat digunakan dalam proses pembelajaran
�� Tidak bermanfaat dalam meningkatkan mutu pembelajaranTidak bermanfaat dalam meningkatkan mutu pembelajaran
�� Menyalin tanpa ada modifikasiMenyalin tanpa ada modifikasi
�� Sudah ada di daerah guru bertugas tanpa ada modifikasSudah ada di daerah guru bertugas tanpa ada modifikas
�� Tidak dapat digunakan berkaliTidak dapat digunakan berkali--kali atau tidak dapat kali atau tidak dapat 

digunakan dalam waktu yang relatif lama (tidak awet)digunakan dalam waktu yang relatif lama (tidak awet)digunakan dalam waktu yang relatif lama (tidak awet)digunakan dalam waktu yang relatif lama (tidak awet)
�� Membuat alat peraga bukan pada bidang mata pelajaran Membuat alat peraga bukan pada bidang mata pelajaran 

yang diajarkanyang diajarkan
�� Bersifat non permanen (tidak dapat digunakan secara Bersifat non permanen (tidak dapat digunakan secara 

berulang)berulang)
�� Tidak rapi (terkesan asal jadi)Tidak rapi (terkesan asal jadi)
�� LLaporan tidak ada penjelasan cara membuat dan aporan tidak ada penjelasan cara membuat dan 

menggunakan, menggunakan, tidak disertai foto pembuatan dan foto tidak disertai foto pembuatan dan foto 
penggunaanpenggunaan

�� Tidak ada pengesahan dari kepala sekolahTidak ada pengesahan dari kepala sekolah



PENGALAMAN PENILAIAN PENGALAMAN PENILAIAN 
YANG LALUYANG LALU

�� Satu karya Alat Peraga dikirimkan Laporan Satu karya Alat Peraga dikirimkan Laporan 
dengan Foto Pembuatan dan Penggunaan = dengan Foto Pembuatan dan Penggunaan = 
DITERIMADITERIMA

�� Beberapa karya Alat Peraga dikirimkan bendanya Beberapa karya Alat Peraga dikirimkan bendanya 
tanpa Laporan Pembuatan dan Penggunaan = tanpa Laporan Pembuatan dan Penggunaan = tanpa Laporan Pembuatan dan Penggunaan = tanpa Laporan Pembuatan dan Penggunaan = 
DITOLAKDITOLAK

�� Beberapa karya Alat Peraga dikirimkan secara Beberapa karya Alat Peraga dikirimkan secara 
bersamaan dalam satu Laporan dg masingbersamaan dalam satu Laporan dg masing--masing masing 
ada foto alat peraganya (satu laporan terdiri dari ada foto alat peraganya (satu laporan terdiri dari 
beberapa Alat Peraga) = apabila terlalu sederhana beberapa Alat Peraga) = apabila terlalu sederhana 
DITOLAK, apabila ada unsur INOVATIF atau DITOLAK, apabila ada unsur INOVATIF atau 
KOMPLEK maka DITERIMA   KOMPLEK maka DITERIMA   



�� Alat peraga berupa Power Point dengan Alat peraga berupa Power Point dengan 
animasi power point saja = DITOLAKanimasi power point saja = DITOLAK

�� Alat peraga berupa Power Point dengan Alat peraga berupa Power Point dengan 
tambahan Animasi Flash dan Film = tambahan Animasi Flash dan Film = tambahan Animasi Flash dan Film = tambahan Animasi Flash dan Film = 
DITERIMADITERIMA

�� Perlu didiskusikan = bagaimana Perlu didiskusikan = bagaimana 
meyakinkan penilai bahwa karya komputer meyakinkan penilai bahwa karya komputer 
(software) adalah buatan sendiri(software) adalah buatan sendiri



MODEL ALARM BANJIRMODEL ALARM BANJIR



SEL ELEKTROKIMIASEL ELEKTROKIMIA



STETOSKOP SEDERHANASTETOSKOP SEDERHANA



MODEL KAPAL SELAMMODEL KAPAL SELAM



MODEL ROKETMODEL ROKET



KUISKUIS SIRKUITSIRKUIT



MODEL KAPAL UAPMODEL KAPAL UAP



MODELMODEL PERAHUPERAHU



PERAHU BALINGPERAHU BALING--BALINGBALING



BEL LISTRIKBEL LISTRIK



MODELMODEL TURBINTURBIN UAPUAP



BIMETAL SWIT GANDABIMETAL SWIT GANDA



MODEL ALARM KEBAKARANMODEL ALARM KEBAKARAN



ALAT DISTILASI ALAT DISTILASI 
SEDERHANASEDERHANA




