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BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Pada kegiatan fasilitasi pendidikan dilapangan diperlukan suatu penanganan semestinya. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi dari Lembanga Penjaminan Mutu Pendidikan(LPMP) Kalimantan Barat dalam hal mutu pendidikan adalah memfasilitasi kegiatan jaminan mutu pendidikan di wilayah Kalimantan Barat. Maka salah satu kiprah LPMP dalam hal fasilitasi jaminan mutu pendidikan di wilayah Kalimanatan Barat ini mengadakan ToT bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah
Kegiatan ToT baik untuk Kelompok Kerja Guru(KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah(K3S), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah(MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah(MKPS) yang merupakan salah satu kegiatan fasilitasi jaminan mutu pendidikan diperlukan pemberdayaan pseserta masing-masing  kegiatan tersebut. Peserta  ToT tersebut yang merupakan ujung tombak dalam fasilitasi mutu pendidikan di lapangan atau di daerah perlu dibekali materi-materi untuk fasilitasi terhadap baik guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah yang salah satunya adalah Alat Peraga. Seperti diungkapkan oleh Thomas Gordon(1990:17), sering terjadi keluhan yang berbeda pada diri setiap siswa dalam mengungkapkan pembelajaran yang kurang menarik, monoton, membuat ngantuk, abstrak, dan lain sebagainya. Pembelajaran tersebut dapat dikatakan  tidak efektif. Oleh kerena itu agar pembelajaran efektif maka komponen pembelajaran mestinya terpenuhi. Oleh Aristo Rahadi(2003:6), guru harus dapat menjadikan di dalam pembelajaran dikelas terjadi interaktif yang aktif dan efektif dengan berbagai sumber belajar yang ada. Salah satu komponen belajar adalah media pembelajaran dan alat peraga.  Lebih lanjut Achmad Djazuli(1996:1), menekankan bahwa dalam proses pembelajaran sarana pendidikan dalam hal ini alat peraga/alat praktik mempunyai peranan penting, dan bahkan dalam hal-hal tertentu akan menentukan keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri.
Dalam pembelajaran menurut Nur(2005:3), pengembangan pengetahuan, ketrampilan, atau sikap baru dapat terjadi jika individu berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Dimana cakupan lingkungan tidak hanya tempat berlangsungnya pengajaran, tetapi juga metode, media, dan peralatan yang diperlukan untuk menyampaiakan informasi dan membimbing siswa.kajian bahan ajar ini lingkupnya dibatasi pada alat peraga. Oleh karean itu alat peraga merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam mensukseskan pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian di Harvard University, Columbia dalam Sabda Space(2008), menunjukkan bahwa alat peraga dapat meningkatkan tingkat ingatan sebanyak 14-38 persen dibandingkan presentasi tanpa alat peraga sama sekali. Penelitian lain membuktikan bahwa 80-90 persen dari apa yang kita pelajari, kita terima melalaui mata
Salah satu cara penyampaian meteri suatu pelajaran yang dapat menjembatani antara konsep fisis yang abstrak dengan keadaan fisis yang real adalah dengan menggunakan media. Berbagai media dapat digunakan sebagai perantara dalam pembelajaran suatu mata pelajaran, misalnya alat peraga dan alat percobaan. Meskipun alat peraga dan alat percobaan dapat menurunkan tingkat keabstrakan konsep fisis, tetapi masih banyak guru yang belum menggunakan media tersebut. Hal tersebut dapat terjadi, misalnya : sekolah tidak memiliki alat peraga yang memadai, alat peraga berasal dari program paket bntuan yang tidak cocok dengan keadaan sebenarnya, motivasi dan kreativitas guru kurang dalam pembuatan alat peraga, pembuatan alat peraga memerlukan biaya mahal dan memerlukan waktu lama, padatnya jam mengajar sehingga tidak terdapat waktu untuk membuat alat peraga dan lain sebagainya
Sungkowo (2003:2), menyarankan agar dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dilanjutkan dengan Kurikulum Tiap Satuan Pelajaran (KTSP), menggunakan pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) yaitu suatu pendekatan yang dikaitkan dengan konteks dimana siswa berada. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana upaya guru untuk memanfaatkan alat peraga dalam kegiatan belajar-mengajar? Salah satu cara adalah dengan memanfaatkan bahan-bahan dari lingkungan sekitar untuk membuat alat peraga suatu pelajaran. Ada beberapa keuntungan pembuatan alat peraga berbasis lingkungan, diantaranya : mudah didapat, murah harganya, mudah dipahami siswa karena terdapat di sekitar mereka, meningkatkan minat siswa karena pada hekekatnya kajian esensi suatu mata pelajaran selalu terkait dengan atau ada di sekitar lingkungan mereka dan mampu meningkatkan kreativitas guru.
Dewasa ini masih banyak guru yang memandang kurang penting dalam pemanfaatan alat peraga pembelajaran dengan berbagai alasan, antara lain: terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulit mencari alat peraga yang tepat, tidak tersedianya biaya, dan lain-lain. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap guru telah mempunyai pengetahuan dan ketrampilan mengenai media pembelajaran. 
Jika kita memperhatikan asal bahan alat peraga pembelajaran maka dapat berasal dari dari alam  dimana di wilayah Kalimantan Barat  banyak peluang untuk dikembangkan. Sebab didalam memilih  jenis alat peraga guru dapat memilih sesuai dengan kondisi, waktu, biaya, maupun tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Setiap jenis alat peraga memiliki karakteristik tertentu yang perlu kita pahami sehingga kita dapat memilih alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
DESKRIPSI SINGKAT
Mata diklat ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang lingkup hakekat alat peraga pembelajaran, jenis alat peraga, dan pembuatan alat peraga pembelajaran dan pemeliharaan dengan penyimpanan dari alat peraga pembelajaran. 
MANFAAT BAHAN AJAR 
Adapun manfaat bahan ajar dari alat peraga pembelajaran  adalah :
	Memberikan pencerahan guru, kepala sekolah, dan pengawas peserta diklat khususnya dan guru pada umumnya terhadap wawasan alat peraga pembelajaran

Menyamakan persepsi guru kepala sekolah, dan pengawas peserta diklat khususnya dan guru pada umumnya terhadap hakekat peran alat peraga  pembelajaran
	Memotivasi para guru kepala sekolah, dan pengawas peserta diklat khususnya dan guru pada umumnya dalam mengembangkan dan menerapkan alat peraga  pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi siswanya
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah diklat diharapkan peserta dapat : 
Menjelaskan hakekat  alat peraga pembelajaran dan permasalahannya
Menguraikan jenis alat peraga pembelajaran
	Membuat alat peraga pembelajaran & pemeliharaan dan penyimpanan alat peraga/praktik

E. POKOK BAHASAN
Pokok Bahasan dalam mata diklat ini adalah:
	Hakekat Alat Peraga Pembelajaran dan Permasalahannya
	Jenis Alat Pembelajaran
	Cara Membuat Alat Peraga/praktik Pembelajaran & Pemeliharaan dan Penyimpanannya

MEDIA PEMBELAJARAN
Dalam mata diklat ini media pembelajaran yang digunakan adalah:
LCD, Laptop, Bahan ajar, Kit Kerja Alat Peraga/Kerja Pembelajaran.
WAKTU
Waktu yang digunakan adalah 6 jam @ 45 menit
















BAB II
KEGIATAN PEMBELAJARAN I
HAKEKAT ALAT PERAGA  PEMBELAJARAN DAN PERMASALAHANNYA
Setelah proses diklat ini diharapkan peserta diklat dapat menjelaskan  hakekat alat peraga pembelajaran.




A. HAKEKAT ALAT PERAGA  PEMBELAJARAN DAN PERMASALAHANNYA

Apakah dalam mengajar suatu konsep dari kompetensi dasar selalu diperlukan suatu alat ? Jawabannya ialah tidak. Sebab yang diamksudkan dengan alat disini menurut Mujadi, Sukarno, dan Wiranto(2008:6), adalah alat bantu pendidikan, yaitu suatu alat yang digunakan untuk membantu baik guru maupun siswa untuk mempermudah memahami suatu konsep. Definisi media pembelajaran dalam P4TK IPA Bandung(2007), adalah Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatiaan serta minat peserta (siswa) sedemikian rupa agar terjadi proses belajar yang diharapkan. Dalam Sabda Space (2008), mengungkapkan bahwa dalam bahasa inggris, alat peraga disebut visual aid atau alat bantu untuk penglihatan mata. 
Sedang definisi alat peraga dalam P4TK IPA Bandung(2007),  adalah alat yang digunakan untuk memperagakan atau membantu pembelajaran sehingga lebih memperjelas fakta, konsep, prinsip atau prosedur tertentu agar tampak lebih nyata. Dengan demikian definisi alat peraga adalah bagian dari media pembelajaran yang berupa alat (seperangkat alat)  yang digunakan untuk memperjelas pembelajaran
Dalam Sabda Space (2008), menguraikan bahwa alat peraga yang baik tidak hanya merangsang mata saja, tapi juga keempat indera manusia yang lainnya. yaitu:
	Peraba (lapisan kulit)
	Pendengaran (melalui telinga)
	Pembauan (melalui hidung)
	Pencecap rasa (lidah)

Dalam mengajar disekolah, panca indera dan seluruh kesanggupan seorang anak perlu dirangsang, digunakan dan dilibatkan, sehingga ia tak hanya mengetahui, melainkan dapat memakai dan melakukan apa yang dipelajari. Panca indera yang paling umum dipakai dalam belajar-mengajar adalah mendengar. Melalui mendengar, anak mengikuti peristiwa demi peristiwa dan ikut merasakan apa yang disampaikan. Seolah-olah telinga mendapat mata. Anak melihat sesuatu dari apa yang diceritakan. Dia membuat imajinasi berdasarkan informasi-informasi yang masuk ke dalam telinganya
Namun ilmu pendidikan mengatakan bahwa dari apa didengar pada hari ini, manusia hanya sanggup mengingat sebanyak 20 persennya saja di kemudian hari. Angka ini akan meningkat jikalau apa yang diceritakan itu selain didengar juga  dilihat.  Melalui cara ini, seseorang atau anak memperoleh kesan yang jauh lebih dalam.  Alat-alat peraga seperti: gambar, peta, papan tulis, boks pasir, dll. dapat menolong anak untuk mengingat dengan lebih baik, yaitu mampu mengingat 50 persen dari apa yang didengar dan dilihatnya
Alat peraga akan sangat membantu anak-anak yang daya tilik ruangnya dan belajar  melalui telinganya kurang. Konsep abstrak  yang disajikan dalam bentuk konkret akan lebih dapat dipahami dan dimengerti serta dapat ditanamkan  pada tingkat-tingkat yang lebih rendah.  Menurut teori Piaget, perkembangan kognitif seseorang terbagi empat  tahap, yaitu: 
1. tahap sensorik motorik (1,5 – 2 tahun), 
2. tahap pra-operasional (2/3 – 7/8 tahun), 
3. tahap operasional-konkrit (7/8 – 12/14 tahun), dan 
4. tahap operasional formal (lebih dari 14 thn). 
Berdasarkan teori Piaget tersebut tampak bahwa pada awalnya anak belajar  melalui hal-hal yang konkrit. Untuk memahami konsep suatu kompetensi dasar  yang bersifat  abstrak, anak memerlukan benda-benda konkrit atau real sebagai visualisasinya. Selain Piaget, beberapa ahli lain yang mengemukakan pandangannya  tentang perkembangan belajar seseorang adalah Dienes dan Bruner. Dienes  menekankan pentingnya siswa belajar dalam lingkungan yang kaya dengan  benda-benda konkrit yang ada kaitannya dengan konsep matematika(kompetensi dasar) yang sedang  dipelajari. Seperti juga Piaget dan Dienes, Bruner berpendapat bahwa, belajar  aktif dalam lingkungan yang kaya dan mengunakan benda-benda konkrit bagi  anak itu sangat penting. 
Keberhasilan belajar anak tidak terlepas dari motivasi. Oleh karena itu, di  dalam pembelajaran  diperlukan faktor-faktor yang dapat  memotivasi anak dalam belajar. Misalnya, pembelajaran supaya menarik, dapat  mengembangkan bakat dan minat siswa, suasana kelas yang menyenangkan, dan adanya pemakaian alat peraga. 
Kegiatan belajar mengajar yang diikuti dengan pemakaian alat peraga sangat besar artinya bagi keberhasilan belajar siswa, karena akan membantu siswa  untuk lebih memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Dengan alat peraga siswa dapat melihat, meraba, mengungkapkan dengan memikirkan secara  langsung obyek yang sedang mereka pelajari. Sehingga konsep abstrak yang baru  dipahaminya itu akan mengendap, melekat dan tahan lama bila ia belajar melalui  berbuat dan pengertian, bukan hanya melalui mengingat-ingat fakta. Dengan  demikian, penggunaan alat perga dalam pembelajaran matematika sangat  diperlukan untuk mempermudah pemahaman konsep-konsep matematika yang  bersifat abstrak. 
Alat peraga dapat berupa benda real, gambar atau diagram. Alat peraga yang berupa benda real adalah benda-benda yang dapat dipindah-pindahkan  (dimanipulasi) dan tidak dapat disajikan dalam bentuk buku (tulisan). Alat peraga yang berupa gambar atau diagram adalah bentuk tulisan yang dibuat gambarnya  atau diagramnya dan tidak dapat dimanipulasi.  Secara umum penggunaan alat peraga dalam proses belajar mengajar 
sangat dibutuhkan karena penggunaan alat peraga dalam pengajaran berfungsi  sebagai alat  bantu untuk menciptakan suasana belajar yang efektif. Siswa akan  lebih termotivasi dan akan bersikap positif terhadap kegiatan pembelajaran. Alat peraga juga dapat membantu menumbuhkan pikiran yang teratur dan kontinu, serta membantu menimmbulkan pengertian dan pengalaman baru bagi siswa

Alat peraga merupakan fasilitas penting dalam pembelajaran karena bermanfaat untuk meningkatkan perhatian anak. Dengan alat peraga, anak diajak secara aktif memperhatikan apa yang diajarkan guru. Satu hal yang harus diingat, walaupun fasilitas alat peraga yang dimiliki sekolah minim, tetapi bila penggunaan alat peraga diikuti dengan metode anak aktif, maka efektifitas pengajaran akan semakin baik. Jadi dalam melengkapi alat peraga di sekolah, perlu diimbangi pula dengan kreasi-kreasi yang meningkatkan keaktifan murid- murid  
Alat peraga atau alat bantu mengajar adalah alat-alat atau perlengkapan yang digunakan oleh seorang guru dalam mengajar. Alat peraga sering dipakai saat guru bercerita, mengajak siswa dalam mengkaji suatu kompetensi oleh karena itu usahakan untuk selalu mengadakan dan memperbarui alat-alat peraga dalam sekolah. Artinya, seorang guru dapat (bahkan perlu) menggunakannya dalam memimpin bagian demi bagian kegiatan dalam pembelajaran. 
Jadi alat peraga penting sebagai salah satu fasilitas wajib dalam pembelajaran karena: 
	Dengan alat peraga, pelajaran akan disajikan lebih menarik. 

Mengarahkan perhatian anak (anak perlu alat bantu untuk berkonsentrasi dalam mendengarkan pembelajaran). 
	Membantu pengertian (menjelaskan cerita), karena pengertian anak akan sesuatu hal bisa berbeda dengan apa yang guru maksudkan. Sementara tidak semua guru dapat menceritakan dengan baik detail- detail ceritanya.  Jadi Alat peraga adalah alat untuk menjelaskan yang sangat efektif, misalnya: (1). Untuk menjelaskan usia, ciri khas, karekter atau sifat dari seorang tokoh. Dengan alat peraga, gambar lebih jelas daripada dijelaskan dengan kata-kata saja. Sehingga anak dapat menghayati karakter tokoh yang diceritakan; (2). Untuk menjelaskan situasi sebuah tempat, misal keadaan sebuah kota, bangunan, dan sebagainya, dengan gambar akan lebih jelas daripada diceritakan secara lisan saja; (3). Untuk menjelaskan alur cerita; (4). Untuk menjelaskan letak sebuah tempat, setting waktunya, budaya, dan situasi kondisi sebuah tempat pada waktu tertentu dalam situasi tertentu. Misal: menceritakan situasi kota Pontianak jauh lebih mudah dengan gambar daripada dengan kata-kata; (5). Untuk menggambarkan hubungan keluarga (bila menceritakan silsilah); dan (6). Untuk menjembatani budaya yang berbeda dengan keadaan hidup anak-anak pada masa kini dengan setting cerita yang diceritakan oleh guru. 
	Alat peraga adalah alat bantu bagi anak untuk mengingat pelajaran. Alat peraga dapat menimbulkan kesan di hati sehingga anak-anak tidak mudah melupakannya. Sejalan dengan ingatan anak akan alat peraga itu, ia juga diingatkan dengan pelajaran yang disampaikan guru. 
	Semakin kecil anak, ia semakin perlu visualisasi/konkret (perlu lebih banyak alat peraga) yang dapat disentuh, dilihat, dirasakan, dan didengarnya. 
Adapun alat-alat peraga yang wajib tersedia sebagai fasilitas di sekolah  dalam Sabda Space (2008), diuraikan diantaranya adalah sebagai berikut: 
	Gambar-gambar dan poster sering muncul dalam setiap cerita yang kita sampaikan. Misalnya gambar pemandangan, rumah, presiden, gubernur,bupati, pantai, hutan, binatang, dll. 
	Papan planel (minimal satu buah) dan flash card jangan lupa untuk memperbarui flash card Anda. 
	Papan tulis lengkap dengan kapur dan penghapusnya. Sediakan kapur berwarna juga sebagai variasi dalam gambar atau tulisan Anda agar lebih menarik. 

Peta lokasi, peta kota, dan peta dunia yang ukurannya disesuaikan dengan banyaknya jumlah anak. Semakin banyak jumlah anak, usahakan juga untuk membuat peta dengan ukuran yang lebih besar. 
	Audio visual, bisa berupa film, video/VCD, sound slide, overhead projector (OHP), tape/kaset, dll. 


Secara umum fungsi alat peraga adalah :
	sebagai media dalam menanamkan konsep-konsep mata pelajaran
	sebagai media dalam memantapkan konsep-konsep mata pelajaran
	sebagai media untuk menunjukkan hubungan antar konsep mata pelajaran sebagai media untuk menunjukkan hukum-hukum dalam mata pelajaran
	sebagai media untuk menunjukkan hubungan antara konsep mata pelajaran dengan dunia di sekitar kita serta aplikasi konsep dengan kehidupan nyata

Hambatan utama dalam penggunaan alat perga adalah : 
	Guru malas menyediakan alat peraga (biasanya dengan alasan: saya tidak punya waktu/dana, gereja belum memiliki perlengkapannya, dll.) 
	Guru beralasan "saya tidak bisa/tidak berpengalaman/saya tidak pandai membuat alat peraga", dan sebagainya. 

Alasan guru "Begini saja 'kan cukup ... mau apa lagi?" (hal ini biasanya diucapkan guru yang merasa pandai berbicara). 
	Keterbatasan dana. 

Mengingat sangat pentingnya alat peraga dalam kelas disekolah, oleh karena itu hal berikut dapat dilakukan, yaitu: 
	Komite sekolah bersama sekolah membuat tim kreatif, agar guru- guru merasa tidak sendiri dalam mempersiapkan alat peraga. Alat peraga dipersiapkan bersama-sama sehingga dapat disimpan sebagai koleksi sekolah

Membuat alat peraga yang murah namun menarik, misal: 
a. Kostum dapat dibuat dari koran/barang bekas. 
b. Memanfaatkan barang bekas, misal: gambar dari koran/majalah, muppet dari kertas bekas. 
B. RANGKUMAN
Alat peraga merupakan bagian dari media pembelajaran dan tergantung pada tujuanya. Alat peraga adalah alat (seperangkat alat)  yang digunakan untuk memperjelas pembelajaran. Alat peraga yang baik dapat merangsang indra dan memotivasi pembelajar untuk mengkaji suatu kompetensi dasar-komtensi mata pelajaran sebab dapat memperjelas atau mengkokritkan suatu konsep atau menjadi bermakna. Oleh karena itu di kelas belajar sebaiknya ada alat peraga minimal yang harus ada.
Permasalahan dalam pemberdayaan alat peraga adalah adanya kemalasan guru, ketidak bisa membuat, keterbatasan ketersediaan disekolah, dan keterbatasan dana. Untuk pemberdayaan alat perga diperlukan kerjasama yang baik guru, sekolah, dengan masyarakat pengguna sekolah atau komite sekolah
C. EVALUASI
	Jelaskan apa yang dimaksud dengan alat peraga pembelajaran ?
	Apa permasalahan dari alat peraga pembelajaran ?



BAB III
KEGIATAN PEMBELAJARAN II
JENIS-JENIS ALAT PERAGA
Setelah proses diklat ini diharapkan peserta diklat dapat menjelaskan  jenis-jenis alat peraga pembelajaran.

	

Menurut Mujadi, Sukarno, dan Wiranto(1995:29), alat perga (IPA) dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu alat peraga tiga dimensi dan alat perga dua dimensi. Dimana alat peraga dua dimensi dibagi menjadi dua kelompok yang lebih kecil yaitu alat peraga  dua dimensi pada bidang transparansi dan alat peraga dua dimensi pada bidang yang tidak transparan. Adapun keterangan lebih lanjut tentang pembagian jenis-jenis alat peraga tersebut adalah :
	ALAT PERAGA TIGA DIMENSI

Alat peraga tiga dimensi mempunyai kelebihan dibanding dengan alat peraga dua dimensi( seperti carta), yaitu selain dapat dilihat dengan indra mata dan dapat didengar dengan indera telinga juga dapat diraba dengan indera peraba. Kelebihan satu dimensi ini dapat membantu siswa untuk memformulasikan suatu konsep lebih jelas tentang  konsep  kajian dari suatu kompetensi dasar. Adapun bentuk alat peraga tiga dimensi ini  adalah :  
	Realia

Realia ialah benda yang sebenarnya, misalnya kita akan menjelaskan bagian-bagian dari tanaman tomat. Maka untuk keperluan tersebut  digunakan alat peraga  tanaman tomat sebenarnya. Dalam hal ini tanaman tomat disebut realia. Kelebiahn dari realia adalah : (a) jauh lebih baik dan bermakna bagi siswa ketika menjelaskan suatu konsep atau prinsip dari suatu kompetensi dasar dibanding dengan alat tiruannya. Contoh siswa akan lebih tertarik melihat; (b) siswa akan lebih senang dan mungkin terkagum dan kemudian ingin mengamati dengan seksama terhadap sesuatu yang sesungguhnya  dari pada hanya mendengar cerita orang  atau hanya melihat gambarnya dalam buku, seperti binatang buaya, binatang gajah, bangunan kraton, jumlah sisi kubus, dan lain sebagainya; (c)  siswa akan dapat pengalaman nyata, seperti :mengamati benda sebenarnya disamping dapat mendengar suaranya, mencium baunya, dan merabanya
Contoh-contoh realia  adalah : (1). pengamatan berbagai binatang di kebun binatang seperti : gajah, harimau, jerapa, buaya, komodo,burung garuda, ular, orang hutan, panda, kuda nil, ikan lumba-lumba, dan lain sebagainya; (2) pengamatan berbagai jenis tanaman di kebun atau hutan terdekat seperti : (a) pohon tengkawang, kayu belian, kayu meranti, kayu jati, kayu mabang, kayu jelutung, kayu ulin, dan lain sebagainya; (b) aneka tanaman padi, tanaman kacang, tanaman sayuran, tanaman buah-buhan, dan lain sebagainga
	Spesimen(barang contoh)
Spesimen adalah benda sebenarnya yang telah diawetkan(telah mati untuk hewan). Spesimen yang digunakan dalam pembelajaran IPA biasanya hewan atau tumbuhan yang sudah diawetkan, seperti : ular, katak, kura-kura, daun, dan biji  yang baru tumbuh. Kelemahan dari spesimen adalah tidak dapat menunjukan sifat-sifat benda yang sebenarnya. Kelebihan dari pengamatan spesimen lebih menarik daripada mengamati gambar benda. Selain itu dapat melakukan pengamatan dalam spesimen yang ukuran mikro seperti pengamatan penampang daun, mulut daun, penampang batang, dan jaringan ikat yang dapat dibuat preparatnya dan pengamatannya menggunakan mikroskop. 
	Model
Model adalah tiruan dari benda sebenarnya dengan bentuk bisa lebih besar atau lebih kecil dari benda sebenarnya. Contoh model pesawat terbang, kapal laut, kereta api, ikan paus, tugu monas, candi borobudur, miniatur geografi  Indonesia,  jantung, mata, paru-paru, dan lain sebagainya. Beberapa keuntungan dari model ini adalah : (1). Merupakan benda tiga dimensi yang menyerupai benda yang sebenranya; (2) Dibuat untuk memperlihatkan bagian dalam benda yang dipelajari; (3) Dibuat menurut ukuran yang sesuai dengan keperluannya.; (4) Dapat meningkatkan minat siswa lebih rajin belajar; (5) Dibuat untuk menunjukan bagian-bagian yang penting saja; (6) Dibuat untuk dapat dibongkar bagian-bagiannya dan kemudian dapat dipasang kembali; (7) Mempermudah dan membantu siswa dalam mengamati dengan seksama ketika mengkaji suatu kompetensi dasar; (8) Sangat membantu untuk menanggulangi kesulitan siswa ketika mengkaji benda sebenrnya, seperti pengamatan bagian dari mata manusia, jantung, paru-paru, bagian dari generator listrik, bangunan istana negara, bangunan kraton Sambas, miniatur sistim tata surya, dan lain sebagainya; (9) Sangat baik untuk mengajarkan konsep-konsep suatu kompetensi dasar  yang kongkret atau tentang benda yang berdimensi tiga. Kelemahannya model ini adalah pada umumnya tidak dapat bekerja atau menunjukan sifat-sifat seperti sebenarnya



	Diorama
Diorama adalah suatu adekan dalam bentuk miniatur tiga dimensi untuk menggambarkan keadaan sebenrnya. Biasanya diorama ini digunakan untuk mengungkapkan peristiwa penting yang telah lalu yang perlu harus diingat. Contoh diorama  tentang perang Diponegoro, diorama peritiwa Mandor, diorama Konferensi Meja Bundar, diorama Pembacaan Proklamasi yang pertama kali oleh presiden RI, diorama peristiwa alam seperti erosi, gempa bumi, gunung meletus, banjir.

Diorama umumnya terdiri dari 4 bagian utama, yaitu : (1) panggung, (2) latar belakang. (3) bagian tengah dan bagian depan, dan (4) benda  atau bangunan pengisi panggung. Ukuran diorama tergantung pada tempat yang tersedia disekolah.  Jika ukuran 100x100x100 cm sudah cukup besar.  Diorama ini biasanya diletakan pada meja yang khusus. Disekolah biasanya diorama dibuat oleh siswa dengan bimbingan guru. Adapun langkah-langkah dalam membuat diorama  secara garis besar adalah : (1) Membuat sketsa diorama menurut ukuran penuhnya pada kertas kue yang lebar; (2) Menyiapkan panggungnya dari bahan boks karton dengan membuang bagian depannya atau pakai tripleks dan kemudian mengecatnya; (3) Membuat latar belakang dari karton yang dilengkungkan dan dimasukan ke dalam panggung. Jika panggung terbuat dari tripleks maka sebaiknya latar belakang juga terbuat dari tripleks; (4) Membuat bagian tengah dan depan panggung. Untuk membuat bukit atau pematang sawah dapat digunakan tanah liat yang dibentuk sesuai dengan sketsa yang dibuat. Untuk semak-semak dapat dibuat dari plastik busa dengan digunting-gunting dibentuk seperti semak-semak dan diberi warna; (5) Latar belakang dan bagian depannya dicat sesuai dengan gambar sketsa. Untuk cat dapat dgunakan cat air atau cat minyak, namun cat minyak akan lebih baik selain akan tahan lama juga keika dioleskan tidak akan melebar kemana-mana; dan (6) Setelah catnya kering, diletakan (ditanjcapan atau dilem pada dasar panggung) benda-benda atau bangunan pengisi panggung. Untuk pohon, rumah, dan hewan digunakan model-model yang sesuai. Model-model ini dapat dibuat sendiri atau dibeli dari toko penjual mainan anak-anak.
	Bak Pasir

Sebagai alat peraga bak pasir berfungsi sama baiknya dengan alat peraga yang lain asal digunakan pada waktu yang tepat. Kelebihan dari bak pasir adalah : (1) Bak pasir sendiri berfungsi seperti diorama, bedanya bak pasir dapat dilihat dari segala jurusan; (2) Bak pasir mudah membuatnya dan bahan yang digunakan lebih sederhana dibanding dengan diorama; (3) Bak pasir sangat baik untuk menjelaskan proses terjadinya erosi akibat banjir dan penebangan hutan; (4) Bak pasir baik untuk menunjukan lingkungan hidup hewan, hewan darat, amfibi, hean air tawar, dan hewan air laut; (5) Pembuatan bak pasir tak jauh bedanya dengan pembuatan diorama, dimana bahan utamya ialah pasir dilengkapi dengan model-model pohon, rumah, bangunan lain, hewan, dan orang. Jika bagian belakang dari bak pasir  itu ditegakkan papan tripleks yang diberi gambar gunung, langit, dan awan akan memberikan efek tiga dimensi yang sangat menarik
	ALAT PERAGA DUA DIMENSI

Alat peraga  dua dimensi dikelompokan menjadi dua, yaitu : alat peraga dua dimensi yang tidak diproyeksikan dan alat peraga dua dimensi yang diproyeksikan. Namun pengelompokan cara tersebut dapat membingungkan karena dengan menggunakan alat opaque proyector hampir semua alat perga dua dimensi dapat diproyeksikan.  
Maka selanjutnya alat peraga dua dimensi ini dikelompokkan menjadi dua dengan cara sebagai berikut :
Alat peraga dua dimensi pada bidang yang tidak transparan
Yang termasuk dalam kelompok ini ialah gambar diatas kertas, foto, carta, dan poster. Dimana yang termasuk dalam kelompok carta ialah grafik, bagan, dan diagram. 
Gambar dan Foto
	Gambar dan foto termasuk alat peraga yang penting karena dapat memberikan informasi  yang diperlukan tentang benda atau masalah yang digambarnya, seperti halnya model, gambar yang berfungsi sebagai pengganti benda aslinya jika benda sebenarnya itu tidak mungkin didatangkan di ruang belajar. Pada penggunaanya gambar dan foto selalu diikuti dengan penjelasan-penjelasan secara tulisan maupun lisan. Penjelasan yang berupa tulisan harus padat, singkat  dan jelas yang akan menambah informasi yang dapat diperoleh dan menjadikan gambar atau foto lebih komukatif. Dimana gambar yang baik adalah gambar yang dapat memberikan informasi, penjelasan, atau petunjuk tentang hal-hal yang terkandung pada gembar tersebut.
	Ukuran gambar (foto) yang digunakan sebagai alat peraga sebaiknya tidak kurang dari 50x70 cm dan gambar sebaiknya berwarna agar lebih menarik. Agar gambar dapat tahan lama tidak robek maka sebaiknya diberi pigura diletakan secara berdiri pada tempat yang khusus atau disimpan dengan digulung atau digantung sehingga dapat berfungsi sebagai gambar dinding.  
	Syarat suatu gambar sebagai alat peraga adalah : (1) Jelas dan menrik; (2) Isinya tidak rumit tetapi cukup rinci dan mudah dimengerti; (3) Menunjukan keadaan yang sebenarnya, tetapi penggambarannya  cukup sederhana dan tidak membingungkan bagi yang memperhatikannya; (4) Kesederhanaan gambar harus mengacu pada perkembangan intelektual siswa akan menggunakannya; (5) Gambar harus dapat membangkitkan minat siswa untuk belajar, maka sebaiknya gambar berwarna dan pada bagian yang penting perlu diberi warna yang agak menonjol agar menjadi perhatian siswa; (6) Cara menggambarkan benda-benda harus proporsional artinya pengambaran benda sesuai dengan ukuran benda 
	Keuntungan menggunakan gambar sebagai alat peraga adalah : (1) Gambar mudah diperoleh dengan cara menggambar sendiri atau diperoleh dari koran, majalah, media yang memungkinkan seperti internet; (2) Gambar mudah digunakan dan tanpa memerlukan alat bantu; (3) Gambar dapat diperbesar adat diperkecil dengan beberapa cara, diantaranya dengan metode petak-petak, pantograf, atau dengan memotocopy; (4) Dengan menggunakan alat opaque projector gambar dapat diproyeksikan pada layar (sekarang jarang digunakan) atau dengan OHP (overhead projector)  transparansi yang terbentuk diproyeksikan
Carta
	Fungsi dan peranan carta dalam proses pembelajaran hampir sama dengan gambar atau foto, bedanya kalau gambar berisi gambar dari benda, orang, hewan, atau tumbuhan dilihat dari luar, sedang carta  berisi diagram, grafik, atau bagan. Contoh carta peredaran darah manusia yang berisi diagram peredaran darah manusia, carta pabrik semen yang berisi bagan proses pembuatan semen, carta sistem sosial masyarakat yang berisi tentang tata cara hubungan antar komponen masyarakat baik masalah adat perkawinan ataupun acara dalam masyarakat yang lain, carta bangun ruang yang berisi bagian-bagian ruang atau cara menyusun bangun ruang. 
Yang perlu diperhatikan dalam membuat carta, adalah : (1) Informasi yang disampaiakan harus benar dan teliti; (2) Isinya sesuai dengan yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran; (3) Dapat dijadikan sebagai stimuli awal dalam membangkitkan minat siswa atas pelajaran yang dihadapi; (4) Informasi yang diberikan tidak berlebihan, komposisinya sederhana dan seimbang; (5) Cukup besarnya hingga dapat dilihat dari kira-kira 8 m dengan tinggi huruf kira-kira 3 cm dan tebal garis 3 mm; dan (6) Huruf yang dapat digunakan ialah huruf stensil, rugos, atau tulis tangan
Diagram
	Diagram merupakan gambar ringkas tentang sesuatu. Diagram lebih menyerupai peta dari pada gambar. Contoh diagram sistem komunikasi dalam masyarakat. 
Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
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				Garis interaksi komunikasi


Bagan 
	Bagan hampir sama dengan diagam, bedanya adalah bagan lebih menekankan pada suatu alur atau proses hubungan satu bagian dengan bagian lain. Contoh bagan struktur organisasi suatu organisasi RT yang menunjukan jabatan-jabatan dan hubungan alur jabatan dengan jabatan yang lain
Ketua RT
Sekretaris
Bendahara
Seksi-seksi
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Grafik
	Grafik adalah gambar sederhana yang menyatakan hubungan antara suatu angka kejadian dengan angka kejadian yang lain. Dengan grafik hubungan angka-angka kejadian itu lebih mudah cepat dimengerti dibandingkan jika hubungan itu diuraikan secara verbal dan penjelasanpun menjadi lebih singkat. Ada bebrapa macam grafik, diantaranya adalah : (1) Grafik garis; (2) Grafik batang; (3) Grafik kolom; (4) Grafik gambar(pictograph) ; (5) Grafik lingkaran atau grafik pie
Poster
	Poster sebagai alat peraga pembelajaran tidak jauh dengan gambar atau carta, bedanya terletak pada isi dan misi yang dibawahnya. Poster selain digunakan untuk memberikan informasi juga digunakan untuk memberikan keyakinan dan untuk menyampaikan himbauan. Yang disampaikan poster ialah hal-hal yang berkaitan dengan ranah efektif, sedangkan yang disampaikan oleh carta atau gambar berkaitan dengan ranah kognitif. 
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	Isi dalam poster selain tulisan juga ada gambar. Masing-masing saling ditonjolkan. Jika pada gambar atau carta tulisan itu merupakan keterangan gambar, tetapi pada poster tulisan itu mempunyai misi sendiri. Gambar pada poster kadang-kadang tidak menunjukan gambar benda aslinya, sebagian dalam bentuk gambar kartun. Tulisan pada poster dibuat mencolok agar dalam waktu sesaat orang dapat tertarik untuk melihatnya. Contoh poster : 



					



Alat peraga dua dimensi pada bidang yang transparan
Yang termasuk kelompok alat peraga dua dimensi pada bidang transparan ialah  slaid, film strip, film, dan lembaran transparan( transparan). 
	RANGKUMAN

Alat peraga secara umum dapat dikelompokan menjadi alat peraga tiga dimensi dan alat peraga dua dimensi. Yang termasuk alat peraga tiga dimensi adalah realia, spesimen, model, diorama, dan bak pasir. Sedangkan alat peraga dua dimensi dikelompakan menjadi alat peraga dua dimensi pada bidang tak transparan dan pada bidang yang transpara. 
Yang termasuk alat peraga dua dimensi pada bidang yang tak transparan adalah gambar dan foto, carta, diagram, bagan, grafik, dan poster. Sedangkan yang termasuk alat peraga dua dimensi pada bidang yang transparan adalah slaid, film strip, film, dan lembar transparan
	EVALUASI 
	Pilihlah salah satu kompetensi dasar pada mata pelajaran yang diajarakan, kemudian pilihlah kemungkinan jenis-jenis alat peraga yang mungkin !















BAB IV
KEGIATAN PEMBELAJARAN III
MEMBUAT ALAT PERAGA PEMBELAJARAN & PEMELIHARAAN DAN PENYIMPANAN ALAT PERAGA/PRAKTIK
Setelah proses diklat ini diharapkan peserta diklat dapat membuat alat peraga/praktik dan melakukan penyimpanan alat tersebut yang benar.



A.  MEMBUAT ALAT PERAGA PEMBELAJARAN
	Pembuatan dan penggunaan sarana pendidikan alat peraga/praktik dalam kegiatan pembelajaran perlu dilandasi oleh jalan pikiran yang sistematis agar sarana/alat peraga/praktik itu berperan dalam pembelajaran, terpadu dengan proses pembelajaran lainnya, serta kegiatan lain yang perlu dilakukan.  Adapun urutan/langkah-langkah dalam pembuatan alat peraga/praktik menurut Achmad Djazuli (1996:2), menguraikan sebagai berikut :
	Mempelajari GBPP(silabus) yang akan diajarkan (menyangkut indikator, tujuan, pokok bahasan/sub pokok bahasan dan uraian)
	Msngidentifikasi kemampuan-kemampuan yang hendak dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran dan indikator suatu kompetensi dasar
	Menentukan kedalaman dan keluasan materi pokok bahasan/sub pokok bahasan yang akan diajarkan(dengan bantuan buku-buku sumber atau sumber lainnya)
	Menetapkan strategi pembelajaran yang efektif(dengan memperhatikan metode, urutan materi, dan urutan langkah kegiatan)
	Menentukan jumlah dan jenis alat dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi : (1) kemampuan yang ingin dicapai, (2) metode yang digunakan, dan (3) materi yang diajarkan
	Pembuatan alat peraga/praktik, yang dapat dilakukan dengan cara : (1) memanfaatkan barang bekas atau bahan lain yang ada dilingkungan sekolah yang mudah didapat, dan (2) dibuat sendiri olrh guru (bila perlu bersama siswa)

Persiapan mengajar, hal yang dapat dilakukan adalah : (1) mencoba alat yang dibuat, (2) menyiapkan jumlah dan jenis alat, dan (3) menetapkan cara pengorganisasian kelas
	Melaksanakan kegiatan pembelajaran
Adapun secara garis besar yang harus dilakukan dalam praktik membuat alat peraga/praktik menurut Achmad Djazuli (1996:3-4), menentukan hal-hal dari alat peraga/praktik yang akan dibuat tersebut, yaitu sebagai berikut :
	Fungsi(menentukan fungsi dari alat peraga yang dibuat )

Alat dan Bahan(menentuakan alat dan bahan dari alat peraga yang dibuat)
Pembuatan Alat(menentukan langkah-langkah pembuatan dari alat perga yang akan dibuat)
Penggunaan Alat dan proses pembelajaran :
	Silabus mata pelajaran tingkat sekolah dan tahun, yang meliputi : (1) kelas/ semester dan (2) pokok bahasan
	Penggunaan Alat(cara penggunaannya)


B. PEMELIHARAAN DAN PENYIMPANAN ALAT PERAGA/PRAKTIK
	Disamping pembuatan alat peraga/praktik pembelajaran agar pembelajaran bermakna menurut Achmad Djazuli(1996:67), perlunya pemeliharaan dan penyimpanan alat peraga itu sendiri. Sehingga alat-alat tersebut akan lebih tahan lama dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian guru akan dapat menggunakan alat tersebut dengan baik pada waktu yang cukup lama, tidak setiap kali harus membuat lagi, walaupun alat peraga cukup sederhana.
	Adapun pemeliharaan disini dimaksudkan sebagai usaha untuk tetap mempertahankan fungsi dan kondisi alat peraga dengan mempertahankan jenis, bentuk, dan bahan alat peraga itu sendiri. Sedangkan penyimpanan dimaksudkan sebagai usaha untuk mengemas dan menempatkan alat-alat tersebut pada waktu tidak digunakan atau sedang dibawah/dipindahkan ke tempat lain. 
	Pengelompokkan dari alat peraga setiap mata pelajaran dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemeliharaan dan penyimpanannya. Alat peraga mata pelajaran di kelompokan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
	Berdasarkan ukurannya
	Alat peraga ukuran besar seperti pada mata pelajaran matematika, misalnya : papan berpaku, papan planel, dan alat peraga yang sejenis ukurannya dan bisa digunakan secara klasikal

Alat perga ukuran sedang dan kecil seperti pada mata pelajaran matematika, misalnya : klinometer, model bangun ruang, blok dienes, kartu bilangan, dan gambar, model pencerminan dan sebagainya.

	Berdasarkan bahan
	Bahan kertas, karton

Bahan kain
	Bahan tripleks, kayu, seng, plastik, kawat
	Bahan yang mudah pecah
	Berdasrkan kegunaannya
	Alat peraga klasikal

Alat peraga kelompok
	Alat peraga individual
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan dan penyimpanan alat peraga seperti pada mata pelajaran matematika (termasuk sarananya) menurut Achmad Djazuli(1996:68-69), adalah sebagai berikut :
	Alat-alat perga dengan ukuran besar disimpan dalam kelompok yang terpisah dengan alat-alat yang ukuran relatif kecil, misal : papan berpaku tidak dicampur dengan kartu bilangan, kartu permainan dan sebagainya

Ada alat-alat tertentu yang bahannya mudah lembab seperti kertas, karton, planel, maka alat-alat ini harus disimpan ditempat yang kering, tidak ditempatkan dibawah/dilantai atau tempat yang lembab
	Alat-alat yang terbuat dari bahan yang lunak, mudah pecah tidak dicampur penyimpanannya dengan alat-alat yang keras, berat, dan besar, misalnya : papan berpaku tidak digabung penyimpanannya dengan kartu bilangan, jenis alat dari bahan plastik akrilik. 
	Alat-alat yang konstruksinya rumit mudah rusak harus dikemas tersendiri, dibuatkan kemasan yang aman, dari bagan yang keras, supaya tetap berfungsi dengan baik setiap kali digunakan
	Alat yang terbuat dari bahan yang sejenis dan ukuran yang relatif sama juga dapat dikemas dalam satu tempat tersendiri, misalnya: kartu bilangan, gambar, model, bangun datar, kartu permainan dan sebagainya.
	Alat peraga model bangun ruang masif, berongga dan berangka perlu dipisahkan, karena model masif lebih berat dan kerangka mudah patah/bengkok
Alat-alat yang terbuat dari tripleks dengan ukuran relatif sama(bentuk datar) harus disimpan dalam kelompok sendiri
	Alat-alat yang merupakan set(satu satuan dalam penggunaan) harus dikemas menjadi satu kotak/satu kantong/satu amplop, supaya  tidak mudah hilang karean kalau salah satu bagian hilang, maka alat tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, misal : ser tangram, kartu permainan, kartu bilangan, kartu gambar, dekak-dekak, blok dienes, dan sebagainya. Alat-alat yang merupakan alat individual/kelompok yang jumlanya biasa cukup banyak harus disimpan tersendiri dan selalu dihitung jumlanya berapa, waktu dibagi harus sama waktu dikumpulkan lagi, karena kalau jumlanya kurang akan menghambat bagian belajar selanjutnya
	Alat-alat yang bentuknya sangat kecil perlu dikelompokan/dikemas tersendiri supaya mudah dicari dan tidak mudah hilang. Demikian alat yang merupakan pelengkap alat lain(ukuran besar) dikemas sendiri tetapi penempatannya didekatkan dengan alat pasangannya.
Setiap kemasan diberi tulisan/label tentang alat yang ada didalammnya seperti pada KIT IPA supaya mudah dicari jika akan digunakan
Untuk mata pelajaran yang tergolong IPA , IPS, atau yang lain dalam melakukan perawatan adalah sama seperti halnya pada mata pelajaran matematika. Dalam setiap mata pelajaran  perawatan alat peraganya  sesuai dengan pengelolaan labolatoriumnya baik IPA, IPS, Matematika, TIK, maupun bahasa. 
Pengelolaan alat peraga  selalu mengacu pada kompetensi dasar-kompetensi dasar setiap mata pelajaran seperti pada IPA fisika maka pengelolaan alat peraga akan dikelompokan optika, mekanika, listrik dan magnet, gelombang dan termodinamika. Disamping itu pelabelan dalam bentuk nomor katalok setiap alat peraga dan daftar nama alat  pada tempat penyimpanan harus selalu dipasang/atau ditempel pada pintu lemari/ tempat penyimpanan yang mudah terbaca.
C. RANGKUMAN
	Dalam pembuatan alat peraga pembelajaran harus mengacu desain pembuatan alat peraga/praktik, yaitu : fungsi, alat dan bahan, dan penggunaan alat dan proses pembelajaran. Dalam pemeliharaan dan penyimpanan suatu alat peraga mengacu pada jenis bahan dan kegunaanya serta kompetensi dasar
D. EVALUASI
1. Buatlah salah satu jenis alat peraga dari kompetensi dasar mata pelajaran yang dipilih !




BAB V
PENUTUP

KESIMPULAN
	Alat peraga/praktik pembelajaran merupakan bagian dari media pembelajaran yang digunakan membantu memudahkan dalam memahami suatu konsep secara tidak langsung. Jenis dari alat peraga dikelompokan dalam alat peraga tiga dimensi dan alat peraga dua dimensi. 
	Yang harus diperhatikan ketika akan membuat alat peraga, yaitu : fungsi, alat dan bahan, pembuatan alat, dan penggunaan alat dan proses pembelajaran. Dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan alat peraga perlu memperhatikan faktor bahan, kegunaannya, dan kelompok kompetensi dasar-kompetensi dasar
KUNCI JAWABAN
I. Hakekat alat peraga pembelajaran dan permasalahannya
	Bagian dari media pembelajaran yang digunakan untuk membantu memudahkan dalam memahami suatu konsep secara tidak langsung dalam proses pembelajaran
	kekurangan alat peraga, kemalasan guru dalam inovasi membuat alat peraga, kemahalan dari alat peraga, komitmen sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan sekolah

II. Jenis-jenis alat peraga/praktik pembelajaran
1.  Sudah jelas
III. Membuat alat peraga pembelajaran & pemeliharaan dan penyimpanan alat perara
1.  Sudah jelas
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