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Alat Peraga Praktek (APP):

� Semua benda yang digunakan dalam
proses belajar mengajar ataupun
pelaksanaan bimbingan dan konseling
dalam rangka mempermudah atau
memperjelas dalam penyampaian materi
atau bahan pelajaran atau pelaksanaan
bimbingan konseling.



Alat peraga:

� Alat yang dapat diperagakan atau dipertunjukkan
dalam KBM ataupun kegiatan BK, dan berfungsi
sebagai sarana untuk memperoleh konsep, ide, 
pengertian, atau prosedur tertentu.

� Alat peraga dapat berupa gambar contoh , model 
miniatur, ataupun benda sesungguhnya , 
program audio, vidio, program komputer dsb.



Alat praktek:

� Alat yang dapat digunakan dalam KBM/BK dan
berfungsi sebagai sarana untuk berlatih guna
mencapai keterampilan/ kemampuan tertentu
atau pengungkapan tertentu .

� Alat praktek dapat berupa alat olahraga, alat
kesenian, alat keterampilan (teknik, rumah
tangga dll), alat praktek laboratorium/ IPA , 
termasuk bahan habis dan peralatan mesin atau
instrumen BK.



Kepmendikbud No.0222b/0/1980:

Sarana pendidikan ada 4 yaitu:

� Sarana fisik

� Media pendidikan

� Alat peraga/praktek

� Perbukuan sekolah



Sarana fisik:

� Bangunan sekolah

� Perabot sekolah

� Sarana tata usaha sekolah



Media pendidikan:

� Perangkat keras

� Perangkat lunak



Alat peraga/ praktek:

� Alat peraga

� Alat praktek



Perbukuan sekolah:

� Buku teks utama

� Buku teks pelengkap

� Buku bacaan

� Buku sumber

� Buku panduan



Bentuk APP:

� Gambar (bagan, diagram, penampang, sketsa, 
gambar nyata, gambar situasi, notasi, dll)

� Kartu

� Model (tiruan suatu benda, binatang, tumbuhan, 
orang, dll)

� Komponen alat (komponen mandiri, komponen
rakitan, dll)

� Instrumen (kuesioner, skala sikap, observasi, dll)



Kriteria APP:

� Berupa alat kelengkapan yang 
dipergunakan dalam KBM/BK

� Pelaksanaan KBM/BK menjadi lebih mudah
dan hasilnya lebih baik dan lebih efektif

� Mempunyai ciri: (1) ada unsur modifikasi/ 
inovasi, (2) belum ada atau ditemukan di
daerah ybs, (3) tidak menyalin.



Kriteria pembuatan APP:

� Segi edukatif: sesuai materi kurikulum

� Segi teknis: kebenaran, ketepatan, 
ketelitian, keamanan, kemudahan
penggunaan, keawetan, kejelasan panduan

� Segi estetika: bentuk, warna

� Efektivitas dan efisiensi: menghemat waktu
dan tenaga, tepat sasaran



Kriteria khusus:

� Bentuk

� Ukuran

� Bahan

� warna



Proses pembuatan APP:

� Studi/ penelitian
� Identifikasi
� Pembuatan desain/perancangan
� Kaji ulang desain
� Pembuatan
� Penyusunan pedoman penggunaan
� Ujicoba
� Penyempurnaan
� Pembuatan/penyusunan pedoman pembuatan



Besarnya angka kredit:

� Perorangan nilai 0,5

� Tim 2 orang, ketua 0,3 dan anggota 0,2


