Kurikulum Circuit
Mingg u 3
Pendahuluan (10 menit)
Pertama-tama Anda mengulang kembali materi yang dibawakan
minggu sebelumnya yaitu tentang Penghantar dan Penghambat
listrik. Berikan pertanyaan-pertanyaan singkat pada para siswa untuk
sekedar mengingatkan.
Investigasi Rangkaian (20 menit)
Kali ini, Para siswa akan mempelajari bahan dan membuat rangkaian
sederhana. Mereka juga akan mempelajari bagaimana cara
membaca sebuah diagram rangkaian sederhana.
Bahan (Per Siswa)

•

Batu baterei Coin ukuran 3V

•

5mm bohlam LED (Bisa juga ukuran 3mm or 10mm)

•

Selotip

tembaga

(1/4”)

dapat

juga

menggunakan

selotip

aluminium
•

Penjepit kertas kecil [Small Binder Clip]

•

Pensil

•

Selotip/Lakban Coklat [Scotch Tape]

•

Kartu Index

•

Gunting

•

Kertas

•

Bahan untuk dekorasi (Spidol, pita, glitter, dsb.)

Catatan Fasilitator:
Jika Anda lihat kaki dari bohlam LED, salah satu kaki akan
cenderung lebih panjang dibandingkan yang satunya. Kaki yang
lebih panjang adalah kutub Positif sedangkan yang lebih pendek
adalah kutub Negatif. Saat ini, hanya satu aliran yang dapat dilalui
LED, jadi seandainya dinyalakan dan ternyata tidak menyala, coba
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untuk dibalik posisi kutubnya atau diubah posisi letak LED-nya. Dan
apabila tetap tidak berfungsi, coba untuk mengganti batereinya
dengan yang baru.
Beberapa siswa mungkin mengenal cara untuk merakit rangkaian
dengan menggunakan kawat atau kabel, namun mungkin mereka
kurang mengenal selotip tembaga. Ini adalah kesempatan yang
bagus untuk menambah pengetahuan para siswa tentang
pengenalan bahan. namun beberapa siswa akan membutuhkan
bimbingan lebih besar dibandingkan yang lain. Oleh karena itu,
disaat Anda berkeliling kelas, ajak para siswa untuk lebih interaktif
dan mencoba gunakan pendekatan yang berbeda untuk tiap siswa.
Perlu dingat bahwa tugas utama para siswa adalah mengeksprolasi
rangkaian sederhana dan tugas pendidik adalah mengamati. Jangan
biarkan mereka hanya bekerja sesuai dengan diagram yang tersedia,
namun bimbing dan tantang mereka agar melakukan percobaan
sendiri. Anda harus mengamati bagaimana para siswa mampu untuk
mengerti dan mengikuti diagram dan berikan bantuan atau usulan
apabila dibutuhkan. Jika Anda menemukan salah satu siswa
mengalami frustrasi, ingat pula bahwa frustrasi dapat bermanfaat
dalam pembentukan kemampuan untuk menyelesaikan masalah.
Frustrasi dapat menimbulkan dorongan kuat untuk penyelesaian
masalah. Dan ketika masalahnya dapat teratasi, rasa percaya diri
mereka akan meningkat.
Prosedur:
Bahan harus diletakkan pada masing-masing kelompok untuk
memancing pola belajar peer-to-peer dan komunikasi. Beri waktu
pada para siswa untuk mengamati semua bahan yang ada.
Kemudian minta mereka untuk membuat sebuah rangkaian
sederhana. Selama proses berlangsung, Anda harus berkeliling dan
mengajukan pertanyaan pada setiap kelompok, seperti :
• Apa yang kalian lakukan?
•

Apa rencana kalian untuk membuat rangkaian itu?

•

Apakah kalian sudah pernah mencoba? Dan apakah akan
berhasil?
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Setelah melakukan percobaan selama kurang lebih 10 hingga 15
menit, perlihatkan sebuah contoh gambar diagram rangkaian
sederhana yang telah Anda siapkan. Dan tanyakan pada para siswa
beberapa pertanyaan berikut :
• Dimana kalian pernah melihat gambar seperti ini ?
•

Pekerjaan apa yang menggunakan gambar diagram macam ini ?

Beritahu para siswa bahwa mereka harus mengikuti diagram
tersebut untuk membuat rangkaian sederhana. Para siswa harus
meletakkan selotip tembaga diatas diagram. Dan kemudian
menambahkan batu baterei dan bohlam LED sesuai dengan
tempatnya. Dan mereka akan sadar bahwa yang terdapat di gambar,
tempat untuk meletakkan baterei ada dua. Para siswa akan melihat
garis titik-titik di antara dua gambar ilustrasi baterei. Mereka harus
melipat kertas sesuai dengan garis titik-titik tersebut untuk
mempertemukan baterei dengan selotip tembaga. Mereka dapat
menahan lipatannya dengan menggunakan penjepit kertas (binder
clip) agar batere tidak bergerak dan tetap pada posisinya.
Ketika para siswa memilki kesempatan untuk membuat rangkaiannya
berfungsi, tanyakan mereka untuk sekedar berbagi tentang hasil
percobaan mereka. Anda dapat menggunakan berbagai macam
pertanyaan yang bertujuan menggarisbawahi beberapa masalah
yang berbeda tentang rangkaian. Sebagai contoh :
• Apakah rangkaian yang kalian buat secara bebas sebelumnya
berbeda dengan yang kalian buat berdasarkan diagram?
Apabila berbeda, dimanakah perbedaannya?
• Apa perbedaan kedua kaki lampu LED?
• Apa yang akan terjadi jika jumlah LED ditambahkan pada
diagram ini? Bagaimana cara kalian merakitnya?
Rangkaian Paralel dan Switch (30 menit)
siswa akan belajar membuat sebuah rangkaian dengan
menggunakan switch dan rangkaian paralel.
Bahan (Per Siswa)
• Batu baterei Coin ukuran 3V
•

5mm bohlam LED (Bisa juga ukuran 3mm or 10mm)




3  

•

Selotip tembaga (1/4”) dapat juga menggunakan selotip
aluminium

•

Penjepit kertas kecil [Small Binder Clip]

•

Pensil

•

Selotip/Lakban Coklat [Scotch Tape]

•

Kartu Index

•

Gunting

•

Fotokopi Diagram Rangkaian dengan Switch

•

Fotokopi Diagram Rangkaian Paralel.

Catatan Fasilitator:
Satu cara untuk membuat switch adalah dengan memotong bagian
dari selotip tembaga dengan jeda atau berjarak. Ini akan
menyebabkan rangkaian terputus. Lalu Anda dapat menambah
potongan selotip tembaga lain di satu sisi jarak tersebut dan
yakinkan sudah tersambung. Ketika sudah tersangkut pada satu sisi
jarak, Anda akan melipat selotip itu sendiri sehingga tidak akan
menempel pada sisi lain dari jarak. Sentuhlah disisi lain dari jarak
tersebut dan lihat apa yang akan terjadi. Untuk meningkatkan daya
inovasi dan imajinasi dari siswa, jangan memberikan informasi jika
mereka tidak meminta tolong. Tantang mereka untuk mencoba
dengan berbagai cara untuk membuat switch.
Dalam aktivitas ini, kemungkinan para siswa akan menyelesaikan
rangkaian dalam waktu yang berbeda-beda. Anda harus menantang
para siswa untuk membuat tiap bentuk rangkaian baik seri maupun
paralel dengan cara yang berbeda melalui percobaan berulangulang. Sebagai contoh, rangkaian tidak harus selalu berbentuk
persegi empat. Tantang para siswa untuk mencoba membuat bentuk
yang lain atau menempatkan baterei di posisi yang berbeda.
Prosedur:
Beritahu para siswa bahwa setelah mereka mampu membuat
rangkaian sederhana, mereka akan menambahkan apa yang
dimanakan switch. Tanyakan apakah switch itu? Apa kegunaannya?
(Kemungkinan jawaban yang akan mereka berikan, switch adalah
alat untuk mematikan dan menghidupkan lampu)
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Berikutnya, berikan diagram rangkaian yang menggunakan switch
dan minta mereka untuk mengikuti diagram tersebut untuk membuat
rangkaian. Pendidik harus mengulangi prosedur seperti sebelumnya
yaitu mengajukan pertanyaan,
biarkan para siswa untuk berani
berbuat
kesalahan
dan
berusaha
untuk
memperbaiki
dan
menyelesaikan masalahnya sendiri.
Ketika kebanyakan siswa berhasil telah untuk membuat rangkaian
dengan switch, perkenalkan mereka dengan konsep yang dinamakan
rangkaian paralel. Tanyakan pada mereka, Bagaimana cara kita
menambahkan jumlah lampu LED di rangkaian kita? Para siswa
boleh menggambarkan ide mereka di papan tulis atau dicarik
kertas.
Beritahu para siswa bahwa yang mereka buat sebelumnya adalah
rangkaian seri (series circuit) dimana semua bagian dari rangkaian
terhubung satu arah dan listrik mengalir ke seluruh bagian.
Rangkaian paralel (Parallel circuit) berbeda karena memiliki
beberapa arah.
Selanjutnya, Anda dapat membagikan diagram rangkaian paralel
dan biarkan para siswa untuk mulai membuat. Pendidik harus
kembali mengulangi langkah sesuai dengan prosedur sebelumnya
diatas, memberikan pertanyaan dan biarkan para siswa untuk berani
berbuat
kesalahan
dan
berusaha
untuk
memperbaiki
dan
menyelesaikan masalahnya sendiri.
Anda dapat menanyakan beberapa pertanyaan seperti dibawah ini
disaat aktivitas sedang berlangsung atau setelah aktivitas selesai.
“Dalam membuat rangkaian seri dengan LED lebih dari satu, apa
yang akan terjadi jika salah satu bohlam LED-nya meledak? Apakah
akan terjadi hal yang sama pada rangkaian paralel? Kapan kalian
akan menggunakan rangkaian paralel? Dan kapan menggunakan
rangkaian seri?”
Pesan dengan Rangkaian (45 menit)
Mengaplikasikan kegiatan sebelumnya yaitu menggunakan
rangkaian paralel dan rangkaian switch untuk menciptakan pesan
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atau gambar.
Bahan (Per siswa)
•

Batu baterei Coin ukuran 3V

•

5mm bohlam LED (Bisa juga ukuran 3mm or 10mm)

•

Selotip tembaga (1/4”) dapat juga menggunakan selotip
aluminium

•

Penjepit kertas kecil [Small Binder Clip]

•

Pensil

•

Selotip/Lakban Coklat [Scotch Tape]

•

Kartu Index

•

Gunting

•

Bahan untuk membuat hiasan atau dekorasi (Spidol, pita,
glitter, dsb.)

Sediakan bahan-bahan yang diperlukan lebih banyak dari
sebelumnya untuk masing-masing meja. ( Selotip tembaga, lampu
LED, dsb) dan sediakan pula bahan-bahan untuk dekorasi bagi para
siswa. Beritahu para siswa bahwa mereka harus menggunakan
segalanya
yang
telah
mereka
pelajari
sebelumnya
untuk
menampilkan gambar, cerita, karya seni ataupun sebuah tanda
(signs). Namun mereka hanya boleh mempergunakan bahan yang
telah disediakan dan desain yang mereka buat harus menggunakan
switch atau rangkaian paralel yang mereka telah pelajari
sebelumnya.
Setelah para siswa selesai dengan desain mereka, mereka harus
memperlihatkan dan menjelaskan langkah-langkah apa saja yang
mereka lakukan.
Mendokumentasikan hasil karya (10 menit)
Para siswa mengabadikan hasil karya mereka untuk diunggah di
website SMART LAB.
Bahan:
● Kamera
● Komputer
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Prosedur:
Setelah para siswa menyelesaikan desain mereka, mereka pada
berbagi hasil karya mereka dengan seluruh isi kelas. Mereka juga
boleh menggunakan kamera untuk mengabadikan karya mereka
dengan foto dan memasukkannya ke website SMART LAB. Mereka
juga dibolehkan menambahkan keterangan singkat mengenai hasil
karya mereka ini.

Diskusi penutup (5 menit)
Minta para siswa untuk membersihkan tempat kerja mereka dan
berikan gambaran singkat mengenai materi yang akan mereka
lakukan di minggu berikutnya bahwa mereka akan menggunakan
teknik kerajinan untuk membuat sesuatu dan menggunakan
rangkaian yang lebih rumit namun menarik.
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Sirkuit Paralel dan Switch Contoh
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Sirkuit Paralel dan Switch Conto h
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Co ntoh Switches Kreatif

Depan

Belakang
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