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Pendahuluan (15 menit)
Gunakan awal minggu pertama untuk memperkenalkan pada para siswa tentang
konsep “Membuat” dan ajak mereka agar tertarik dengan program tersebut
agar mereka dapat turut serta dalam Perayaan untuk para “Pembuat” (Maker
Celebration). Anda harus menanamkan bagian pendahuluan ini pada para siswa,
namun Anda harus mengikuti konsep dibawah ini :
● Struktur Program
o Jelaskan pada para siswa bahwa setiap minggunya mereka akan
mempelajari kemampuan baru dan mereka akan menggunakan
kemampuan ini untuk menciptakan desain mereka sendiri yang
akan dipamerkan pada Maker Celebration.
● Membuat [Making]
o Tanyakan pada para siswa apa yang ingin mereka buat. Jawaban
akan berkisar antara membuat sebuah karya seni, merakit robot
dan membuat makanan. Yang terpenting disini adalah mereka
semua adalah seorang Maker. Anda dapat pula menanyakan
tentang bagaimana cara mereka untuk menggambarkan kreativitas
mereka serta cara berpikir kritis sebagai seorang Maker.
● Penggunaan Alat yang Tepat [Proper Tool Use]
o Membedakan antara peralatan dengan mainan dan minta para
siswa untuk saling menghargai satu dengan lain dan semua
peralatan yang terdapat pada Maker Space. Anda dapat
menggunakan contoh dari Surat Perjanjian Cool Tool [Cool Tool
Oath) sebagai patokan untuk membuat surat perjanjian Anda
sendiri.
o Ini adalah waktu yang tepat untuk memandu para siswa menuju
“Space” dan bahan-bahannya.
● Circuitry
o Terakhir, Anda dapat mengubah bentuk diskusi yang
membicarakan tentang tema dari program ini yaitu Circuitry
menjadi suatu pembicaraan yang menyenangkan dan penuh
humor. Sebagai contoh, Anda dapat berpura-pura menggunakan
sebuah balok kayu sebagai sebuah telepon selular. Kemudian
tanyakan pada para siswa mengapa kita tidak bisa melakukan
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panggilan dengan menggunakan balok tersebut. Apa perbedaan
antara balok kayu dengan telepon selular? Terbuat dari apa kedua
benda ini? Persempit arah diskusi menjadi sebuah rangkaian
[Circuit]. Telepon selular membutuhkan daya dan arus listrik untuk
beroperasi dan rangkaian elektronik menjadi salah satu bagian
agar dapat mengalirkan arus listrik. Anda dapat menuliskan kosa
kata yang disebutkan oleh para siswa di papan tulis selama diskusi
berlangsung.

Membongkar alat dengan cara yang menyenangkan (25 menit)
Pada aktivitas ini para siswa akan mengenal tentang rangkaian melalui alat-alat
elektronik sederhana yang dapat mereka temui sehari-hari, dengan cara
membongkarnya menjadi bagian-bagian kecil untuk mengetahui fungsi dari
masing-masing bagian. Sebagai contoh adalah membongkar sebuah kipas angin
tangan, tapi Anda dapat pula menggunakan alat elektronik kecil yang lainnya.
Bahan:
● Kacamata pengaman
● Sarung tangan
● Seperangkat obeng dengan ukuran dan jenis yang berbeda.
● Kipas angin tangan {Handheld Electric Fan] untuk masing-masing siswa.
Catatan Fasilitator:
Dalam minggu pembukaan program, awali dengan mengumpulkan kipas angin
tangan atau alat elektronik kecil lainnya untuk dibongkar oleh para siswa. Hindari
alat elektronik yang mengandung serbuk kaca seperti televisi. Anda
membutuhkan sebuah rencana tentang bagaimana membuang sisa-sisa dari
benda yang dibongkar setelah program ini selesai.
Para siswa akan dibekali komponen yang mereka temukan selama berlangsung
proses pembongkaran untuk membuat “Buzz Bot” di aktivitas berikutnya. Oleh
karena itu, pastikan agar semua siswa menyimpan dan menjaga baik-baik semua
bagian dari benda yang mereka bongkar agar tidak hilang atau tercecer.
Prosedur:
Tempatkan semua alat yang akan digunakan dan kipas angin tangan tersebut di
depan para siswa dan beritahu mereka bahwa mereka akan membongkar
seluruh kipas tangan tersebut menjadi bagian-bagian kecil untuk melihatnya
lebih dekat.
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Sebelum dimulai, ingatkan para siswa untuk menggunakan alat yang tepat untuk
melakukannya. Sebagai contoh, obeng digunakan untuk membuka dan
mengencangkan baut. Bukan untuk membuka paksa. Dan ingatkan juga untuk
memikirkan terlebih dahulu sebelum membongkarnya. Membongkar bagian
demi bagian adalah cara yang tepat.
Setelah para siswa mulai melakukan pembongkaran, bimbing mereka untuk
selalu memperhatikan dengan seksama jika ada rangkaian yang terlihat.
Setelah para siswa bekerja selama kurang lebih 15 menit, minta mereka untuk
meletakkan semua alat dan berbagi dengan seisi kelas tentang hasil
pengamatan mereka. Dimana mereka menemukan rangkaiannya? Rangkaian
tersebut terbuat dari apa?
Untuk menuju ke aktivitas berikutnya, minta para siswa untuk membagi setiap
bagian dari kipas yang telah mereka bongkar. Mereka boleh membaginya
menurut keinginan mereka masing-masing. (Misalnya berdasarkan bahan
dasarnya, atau berdasarkan ukuran atau beratnya, dsb)
Buzz Bots (1 jam)
Pada aktivitas ini, para siswa akan mengenal satu aplikasi dari circuitry yaitu
dengan membuat sebuah “Buzz bot” sederhana.
Bahan
Buzz bot (Anda harus membuat ini terlebih dahulu)
Setiap siswa akan membutuhkan:
● Motor dari kipas angin dan baterei dari kipas yang sebelumnya mereka
bongkar.
Atau
● 3 volt DC motor beserta kabelnya
● 1 AA baterei

Untuk seluruh kelas, siapkan beberapa opsi dari benda-benda dibawah ini.
● Bahan untuk menghubungkan dengan poros motor. (hot glue stick,
penghapus, tutup botol, dsb.)
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● Bahan untuk badannya (Para siswa dapat menggunakan rangka badan
dari kipas yang mereka bongkar atau bahan lain seperti kepala sikat gigi,
sendok plastic, dsb)
● Bahan untuk bagian kaki (sponges, penjepit kertas, batang kayu es krim,
dsb.)
● Selotip, Velcro atau hot glue
● Bahan kerajinan untuk dekorasi (bulu imitasi, kain renda, manik-manik,
mata boneka, dsb.)
Catatan Fasilitator:
Aktivitas open-ended seperti ini akan sangat menantang bagi para siswa. Lihat
Video “Petunjuk bagi Guru” untuk melihat strategi yang dibutuhkan untuk
membantu para siswa yang mengalami kesulitan. Anda juga perlu untuk
membuat contoh dari bots tersebut untuk mempermudah para siswa apabila
diperlukan.
Tantang dan bimbinglah para siswa untuk selalu mencoba dengan berbagai
bahan dan mengubah bentuk desain mereka. Menggunakan Velcro atau selotip
memang akan lebih mudah dibandingkan menggunakan Hot Glue. Namun
penggunaan Hot Glue akan membuat desain lebih kuat. Jika Anda ingin agar
bots bertahan lama, Anda jadikan penggunaan hot glue menjadi satu-satunya
pilihan untuk merekatkan agar sambungan antar bagian-bagian bot menjadi
stabil dan kuat, sehingga para siswa terpaksa harus menggunakannya
Jika para siswa tidak menggunakan motor dan baterei dari kipas yang mereka
bongkar, mereka dapat menggunakan 3 volt DC motor. Pastikan motor tersebut
memiliki kabel. Penting untuk aktivitas ini, Anda harus menyiapkan kabel yang
terdapat pada motor tersebut, dalam kondisi terbuka/sudah terkelupas.
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Prosedur:
Setelah para siswa mengetahui apa yang disebut rangkaian (circuits), mereka
akan berkenalan dengan sebuah aplikasi yang menyenangkan dari circuitry yaitu
: Buzz Bots. Jelaskan pada mereka bahwa kipas yang mereka bongkar tadi, akan
menjadi salah satu bahan tambahan untuk membuat bots. Anda dapat
memperlihatkan beberapa contoh bots untuk membantu mereka berpikir,
namun tantang mereka untuk kreatif dan tidak sekedar meniru dari contoh.
Sebelum para siswa mulai membuat, beri penjelasan terlebih dahulu mengenai
penggunaan motor. Hubungkan baterei dengan motor hingga motor tersebut
berfungsi. Kemudian pakaikan hot glue stick atau tutup botol pada poros dari
motor dan tanyakan mengenai bagaimana pergerakannya. (motor tersebut akan
bergerak namun tidak beraturan)
Tanyakan pada para siswa, mengapa itu bisa terjadi? Bimbing dan beri
pengertian pada para siswa bahwa dari gerakan yang tidak beraturan itulah
mereka dapat membuat bots mereka bergerak. Jelaskan bahwa
ketidakseimbangan beban akan menyebabkan vibrasi rotasi [rotational vibration]
yang akan menghasilkan gerakan. Tanyakan pada para siswa, dimana mereka
pernah melihat sesuatu seperti ini. (contoh pesawat terbang, turbin, dsb)
Dan setelah Anda menjelaskan tentang motor pada para siswa, tanyakan pada

	
  





5  

mereka apalagi yang mereka perlukan pada bots mereka. [contoh : tangan, kaki,
dsb). Tunjukan pada mereka bahan-bahan lain yang dapat mereka gunakan dan
biarkan mereka mulai bekerja. Dan setelah mereka selesai merakit bots, mereka
dapat menghiasnya dengan bahan-bahan kerajinan.
10 hingga 15 menit terakhir, masing-masing siswa dapat berlomba untuk
melihat bots siapa yang dapat bergerak paling jauh dengan menempatkan
masing-masing bots di lantai.
Mendokumentasikan hasil karya (15 menit)
Para siswa mengabadikan hasil karya mereka untuk diunggah di website SMART
LAB.
Bahan:
● Kamera
● Komputer
Prosedur:
Perkenalkan para siswa pada website SMART LAB dan beritahukan bahwa setiap
minggu mereka dapat melihat segala macam aktivitas mereka di dalam website
tersebut dan semua siswa yang berada di sekolah lain, yang ikut berpartisipasi
dengan kegiatan ini dapat saling berkenalan, saling berinteraksi dan bertukar
pikiran. Mereka bisa memasukkan foto beserta hasil karya mereka ke dalam
website SMART Lab serta menambahkan komentar di foto tersebut.
Diskusi penutup (5 menit)
Beritahu para siswa bahwa minggu depan mereka akan mempelajari rangkaian
yang baru dan mereka akan membuat rangkaian Squishy Dough. Beri penjelasan
singkat semenarik mungkin tentang aktivitas minggu berikutnya sehingga para
siswa akan tidak sabar untuk ikut serta di pertemuan berikutnya.
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Contoh
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