Kurikulum Circuit
Mingg u 4
	
  

Pendahuluan (5 menit)
Gunakan sesi ini untuk mengulang kembali materi yang dibawakan
minggu sebelumnya yaitu cara membuat rangkaian dengan switch
dan rangkaian paralel. Berikan pertanyaan-pertanyaan singkat pada
para siswa untuk sekedar mengingatkan,contohnya seperti :apa
bahan yang digunakan minggu lalu, dsb.
Dan jelaskan pada para siswa bahwa minggu ini mereka akan
mengembangkan pelajaran minggu lalu dan kali ini menggunakan
alat-alat kerajinan untuk membuat suatu rangkaian yang lebih
kompleks. Mereka akan dikenalkan dengan berbagai teknik dan
bahan untuk bagian awal dari sesi ini dan mereka akan diberikan
waktu membuat desain sesuai dengan keinginan mereka masingmasing.
Bentuk Geometri /Bangun ruang (15 menit)
Siswa akan menggunakan pengetahuan mereka tentang rangkaian
dan menggabungkannya dengan bentuk-bentuk geometri.
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
● Template bentuk geometri
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● Contoh

bentuk

geometri

(Anda

harus

membuatnya

sebelum aktivitas dimulai)
Prosedur:
Tunjukkan pada para siswa, dua buah bentuk yang telah Anda buat
sebelumnya. Beritahu mereka bahwa di pertemuan minggu ke 3,
mereka menggunakan kertas untuk membuat desain, namun kali ini
mereka akan belajar tentang bagaimana sebuah rangkaian dapat
ditambahkan pada sebuah bangun ruang. Tanyakan apakah
bagaimana pendapat para siswa mengenai hal ini.

Bagikan bentuk-bentuk bangun ruang tersebut. Jelaskan bahwa
mereka pada menggunakan template tersebut atau mencoba untuk
membuat desain mereka sendiri. Setelah mereka selesai dengan
pemahaman bangun ruang mereka, mereka harus menggunakan
baterei, selotip tembaga dan sebagainya untuk mencari cara yang
kreatif
untuk menggabungkan pengetahuan tentang rangkaian
dengan bangun ruang.
Setelah 15 menit berlalu, minta mereka untuk meninggalkan sejenak
yang mereka buat dan ajak untuk memperhatikan bahan yang
berbeda. Ingatkan mereka bahwa nanti mereka akan memiliki waktu
untuk membuatnya atau kembali menggunakan bentuk bangun
ruang ini.
Resistor Grafit (20 menit)
Para siswa akan membuat desain gabungan resistor grafit.
Bahan (Kelompok 3-4 orang):
● 3V Batere Koin
● Kenop bel elektrik Piezo
● Kertas
● Selotip tembaga
● Pensil grafit
● 3 clip buaya: Merah, putih, dan hijau. (Perbedaan warna untuk
memperjelas.)
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Prosedur:
Beritahu para siswa bahwa sekarang mereka akan menggunakan
resistor. Tanyakan apakah yang dinamakan resistor listrik itu. Jika
mereka tidak kenal dengan kata itu, ajak mereka untuk memisahkan
kata per kata untuk mencari tahu. Setelah mengumpulkan pendapat
dari para siswa, beritahu jawabannya bahwa resistor adalah bagian
dari komponen kelistrikan yang memberikan efek menolak aliran
listrik atau lebih tepat disebut mengurangi aliran.
Instruksikan para siswa untuk memperhatikan bahan-bahan yang ada
di meja dan tanyakan mereka mengapa benda tersebut bisa
dijadikan resistor. Setelah mendapatkan beberapa jawaban dan
penjelasan, beritahukan bahwa resistor terbuat dari bahan karbon.
Jadi pensil grafit dapat digunakan sebagai resistor. Semakin banyak
suatu benda mengandung karbon, makan listrik akan semakin sulit
untuk mengalir. Anda dapat menggunakan analogi dari keran untuk
membantu para siswa untuk mengerti. Disaat keran air dibuka, air
akan mengalir dengan cepat bahkan terkadang hingga meluap.
Dengan adanya keran, kalian dapat mengendalikan derasnya jumlah
air yang keluar dari pipa saluran. Demikian pula dengan listrik yang
melalui sebuah rangkaian.
Minta para siswa untuk membagi dir ke dalam kelompok, masingmasing kelompok berisikan 3 – 4 orang. Instruksikan para siswa
untuk menempelkan 2 strip selotip tembaga diatas kertas. Mereka
dapat menghubungkan Clip berwarna putih pada salah satu strip
dan warna merah pada strip yang satunya. Dan mereka harus
menghubungkan keduanya dengan kenop bel (Buzzer)
(Tidak bekerja)

(Akan bekerja)
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Sekarang para siswa akan menggambar sebuah garis yang sangat
tebal dengan pensil grafit pada secarik kertas. Dan garis tersebut
harus dihubungkan dengan clip berwarna merah.
Dan kemudian, mereka harus menghubungkan clip berwarna hijau
dengan kabel berwarna hitam yang terdapat pada kenop bel.
Berikutnya, sambungkan baterei seperti yang terdapat pada
gambar.
Dan terakhir, instruksikan mereka untuk menyentuh salah astu
bagian dari garis grafit yang terhubung dengan clip hijau. Jika
memang terhubung dengan baik, kenop bel tersebut akan
menimbulkan bunyi. Mereka telah membuat sebuah rangkaian suara
(Audio Circuit).
Jika pa ra siswa tidak dapa t membua t suara, minta mereka untuk
memeriksa kembali sambungannya. Periksa pul a sambungan
baterei mereka.
	
  
Kemudian, minta mereka untuk bekerja secara kelompok untuk
melihat apa yang terjadi apabila mereka memindahkan clip hijau
menjauh dari garis. Mereka akan menyadari bahwa kekuatan suara
dari buzzer akan semakin kecil saat clip dipindahkan. Ini adalah efek
dari resistor.
Setelah para siswa melakukan percobaan, minta mereka untuk
berbagi tentang hasil pengamatan mereka. Minta mereka untuk
mencopot clip dari baterei dan kertas dan kemudian menjauhkan
bahan-bahannya
Kartu Pop-Up (30 menit)
Para siswa akan belajar tentang mekanisme dari kartu ucapan Popup untuk dijadikan inspirasi untuk pembuatan desain mereka
sendiri.
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Bahan:
● Pensil
● Kertas
● Contoh kartu ucapan pop-up
Catatan Fasilitator:
Untuk aktivitas berikut, sangat penting bagi para siswa untuk
memikirkan tentang mekanisme switch pada kartu ucapan Pop-Up.
Mereka akan menganalisa bagaimana cara pada saat kartu dibuka
akan mengeluarkan suara. Anda dapat mengamati para siswa pada
saat mereka bekerja dan bagaimana cara untuk mengajak para siswa
untuk fokus pada mekanisme switch-nya.
Prosedur:
Kembali, para siswa akan bekerja dalam kelompok (Berdua paling
ideal). Beri masing-masing kelompok sebuah kartu ucapan pop-up
dan beritahu mereka bahwa mereka akan membongkar kartu
tersebut untuk mempelajari cara kerjanya, Mereka harus menuliskan
tentang komponen elektronik maupun komponen dekorasi dari
masing-masing kartu yang mereka miliki.
Setelah para siswa berhasil membongkarnya, minta masing-masing
kelompok untuk menjelaskan bagaimana cara kerja kartu tersebut.
Mereka harus menjelaskan tentang switch yang dapat menyalakan
suara ketika kartu dibuka maupun bentuk dari kartu yang dapat
pop-up ( gambar timbul dari tengah kartu )
Setelah para siswa mendapatkan pengetahuan tentang mekanisme
switch yang ada pada kartu mereka, ajak mereka untuk menyaksikan
video ini. tentang kartu ucapan tersebut.
http://designlabnysci.wordpress.com/diy-videos/circuits/
Setelah menyaksikan video tersebut, tantang para siswa untuk
mengambil rangkaian yang ada di dalam masing-masing kartu
mereka dan gunakan untuk menciptakan sebuah switch di suatu
tempat di dalam kelas. Mereka dapat membuat footswitchs ( switch
akan berfungsi apabila diinjak), switch yang ditarik (berfungsi jika
sesuatu ditarik) atau mungkin switch yang akan beroperasi apabila
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terjadi jabat tangan atau High Five (Toss).
Bebas untuk membuat (40 menit)
Setelah para siswa dikenalkan dengan beberapa cara baru unutk
mengaplikasikan rangkaian, mereka memiliki kesempatan untuk
memilih bahan dan teknik untuk membuat desain mereka masingmasing.
Catatan Fasilitator:
Karena seluruh kelas akan bekerja dengan proyek yang berbedabeda, Anda harus siap untuk membantu masing-masing siswa dan
ajak pula para siswa untuk membantu siswa lain yang mengalami
kesulitan.
Apabila siswa mengalami kesulitan dengan cahaya atau fungsi
motor mereka, ingatkan untuk memeriksa posisi dari lampu LED
mereka, persamaan pemasangan kutub, penempatan baterei, dsb.
Anda dapat pula meminta mereka untuk menggunakan baterei baru
apabila mengalami masalah.
Masalah lain yang sering terjadi adalah tegangan dari baterei tidak
memadai untuk menyalakan lampu dari karya para siswa. Anda bisa
menyiapkan baterei dengan tegangan yang lebih besar atau
menyarankan para siswa untuk memindahkan atau mengubah posisi
atau membuang salah satu lampu, dan lain sebagainya.
Jika dapat diselesaikan lebih cepat, Anda dapat segera memulai
dengan proyek berikutnya.
Bahan :
● 3V Bateri Coin
● 5mm LED (bisa juga menggunakan 3mm atau 10mm)
● 3 volt motors
● Selotip tembaga (1/4”).
● Penjepit kertas (Binder Clip)
● Pensil biasa
● Lakban coklat
● Index Card
● Gunting
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● Diagram rangkaian dengan Switch
● Diagram rangkaian paralel
● Kertas Bewarna
● Pensil Grafit
Prosedur:
Beritahu para siswa bahwa sekarang mereka harus menggunakan
segala sesuatu yang telah mereka pelajari untuk membuat sebuah
desain, seperti teknik rangkaian seri, paralel, lampu LED, Rangkaian
Switch atau rangkaian gabungan. Mereka harus menggunakan
setidaknya 2 teknik atau bahan yang telah mereka pelajari pada sesi
sebelumnya.
Sebelum mulai, tanyakan pada para siswa desain seperti apa yang
akan mereka buat dengan menggunakan beberapa rangkaian dan
switch ? Minta mereka untuk menulis ide mereka terlebih dahulu di
papan tulis atau di secarik kertas. Apakah sebuah permainan,
sebuah patung, atau sebuah sistem alarm?
Setelah para siswa salah bertukar pikiran, ajak mereka untuk
menggambarkan sebuah sketsa atau rencana dari desain individu
mereka sebelum memulai.
Refleksi dan saling berbagi akan sangat membantu dalam proses
pembuatan. Semakin sering para siswa membicarakan tentang
teknik, bahan dan proses, akan lebih cepat mereka untuk
mengingatnya.

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)
Jadikan kebiasaan untuk selalu membersihkan tempat kerja setiap
mereka selesai mengerjakan proyek. Sebagai penutup, berikan
sedikit gambaran yang menarik mengenai pertemuan minggu
berikutnya, yaitu mereka akan belajar untuk menggunakan solder
dan membuat sebuah lampu malam dan lentera.
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Co ntoh Sirkuit Lanjutan 	
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