Kurikulum Circuit
Mingg u 5

	
  
	
  
Pendahuluan

Ucapkan selamat datang kepada para siswa untuk minggu ke lima ini.
Beritahu mereka bahwa minggu ini mereka akan belajar mengenai cara
untuk mensolder dan mereka akan memiliki kemampuan baru untuk
membuat lentera dengan lampu LED.
Keamanan dan Pengenalan tentang Solder (30 minutes)
Pada awal sesi, para siswa akan belajar tentang bagaimana untuk
mensolder perangkat elektronik untuk pemula yang dinamakan Lampu
malam

Luminescent

(Luminescent

Night

Light).

Lampu

mala

mini

dikendalikan oleh sebuah Microchip dan menggunakan sensor cahaya
untuk mendeteksi tingkat cahaya. Sensor cahaya ini mengukur jumlah
cahaya dan ketika memasuki ruangan atau lokasi yang gelap, lampu LED
yang berbentuk melingkar akan menyala mengelilingi warna-warna seperti
pelangi.
Bahan:
Alat per meja (2 siswa per meja):
● 2 buah tempat Solder (fume extractor + attached helping hand, satu
set besi soldering, sponges logam) [400f]
● 2 gulungan timah solder
● 2 pasang tang pemotong kawat
● 2 kacamata pengaman
●

1 adaptor yang telah dikunci dan diklem ke meja

Bahan per siswa:
● 1 PCB
● 1 IC - Preprogrammed ATTiny85 Microcontroller
● 1 IC Socket
● 1 RGB LED
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● 1 Photocell
● 1 330 Ohm Resistor
● 1 10K Resistor
● 1 stand Baterei
● 2 AAA baterei
● 1 buah komik untuk pengantar mensolder
Alat untuk Fasilitator:
● Solder sucker
● Papan untuk referensi
Gambar peraga (Anda perlu membuat versi besar diatas foam untuk
masing-masing istilah. Lihat gambar sebagai contoh)
● Soldering iron
● Solder
● Bent Resistor
● PCB
● Good Solder joint
● Bad Solder joint
Tambahan:
•

¼ halaman busa buatan [foam]+ kawat + baut tekan untuk membuat
tatakan PcD untuk rangkaian.

•

Boks plastic besar atau satu buah ember air dingin (Berfungsi
sebagai pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan

siswa

mengalami luka akibat terkena solder. Jika mengalami luka kecil,
area yang terkena solder bisa direndam di dalam air dingin selama
beberapa

menit.

pertolongan

Namun

dokter)

jika

Kegiatan

luka
ini

serius,
adalah

lebih

baik

kegiatan

meminta

yang

aman

apabila para siswa mengikuti instruksi dengan baik.
Catatan fasilitator:
Contoh pedoman dibawah ini sudah meliputi segalanya yang perlu
diketahui oleh para pengajar maupun para siswa agar mereka merasa
nyaman untuk mensolder. Anda harus mengadaptasi pedoman ini sesuai
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dengan gaya mengajar Anda tetapi coba untuk memberikan penjelasan
dengan cara yang menyenangkan namun jelas. Informasi tambahan dapat
dilihat pada bagian Soldering Troubleshooting Guide.
Anda dapat pula mempelajari lewat komik “Belajar mensolder” sebagai
pedoman. Komik ini akan diberikan kepada seluruh siswa setelah Anda
selesai memberikan peragaan tentang mensolder.
Contoh Naskah/Prosedur:
Mensolder adalah kemampuan penting yang membuat seluruh elektronik
yang ada di sekitar kita berfungsi. Belajar untuk mensolder sangat
penting untuk membuat alat elektronik menjadi tahan lama dan akurat.
Jadi, apa itu mensolder? Solder adalah menggabungkan dua buah logam
bersama dengan cara melelehkan logam lain diantara keduanya.
Mengapa kita menggunakan logam?
(Karena

logam

adalah

penghantar

listrik)

Bahan

yang

akan

kita

lelehkanlah yang sebenarnya diberi nama solder. Dan ini dinamakan timah
solder .
Bagaimana cara kita melelehkan logam? Kita menggunakan panas! Itulah
kegunaan dari besi solder. Besi solder amat sangat panas. Mereka bisa
mengeluarkan

panas

hingga

204.4

derajat

Celsius

dan

dia

akan

melelehkan timah solder kita untuk menghubungkan dua buah logam.
Pada saat kalian memasuki ruangan, kalian akan tahu bahwa besi solder
itu panas. Meskipun terlihat begitu panas, namun sebenarnya tidak cukup
panas untuk melelehkan sebuah logam. Bahkan termasuk titik yang
rendah.
Ketika kita mensolder elektronik, kita mensolder sebuah komponen kecil
yang ada pada papan rangkaian (circuit board). Komponen itu adalah hal
yang penting untuk membuat segala sesuatu mulai dari komputer hingga
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mobil. Ini hanyalah sebuah komponen untuk papan rangkaian, tetapi
dengan menggunakan solder kita dapat membuat barang elektronik yang
lebih rumit dan lebih tahan lama.
Mari kita pastikan alat yang akan kita gunakan dalam kondisi baik dan
saling perhatikan satu sama lain. Ini adalah peraturan yang harus diingat
dan dilakukan sebelum kita melakukannya :
1. Semua harus memakai kacamata khusus agar mata kalian terlindung.
2. Tempat

kerja

harus

bersih

dari

barang-barang

yang

tidak

berhubungan dengan proyek.
3. Harus ada jarak yang cukup antara satu orang dengan orang di
sebelah. Letakkan tangan kalian di pinggang. Jika kalian masih
bersentuhan dengan siku orang di sebelah, berarti kalian masih
terlalu dekat.
4. Besi solder hanya boleh dipegang satu tangan.
5. Periksa apakah ruangan Anda memiliki ventilasi yang baik.

Untuk mengetahui apakah ruangan memiliki ventilasi yang baik, kita
memiliki 1 kotak fume extractor (penyedot asap kecil) di setiap meja.
Dapatkah semuanya melihat apa yang terjadi ketika aku melelehkan timah
solder ini? (sentuhkan besi solder pada timah solder) Kalian melihat asap?
Asap dalam jumlah kecil tidak membahayakan, TAPI kita tidak perlu
menghirup asap itu jika memang bisa. Jadi, kita membutuhkan ventilasi
untuk meminimalkan jumlah asap.
Terkadang fume extractor pun tidak menyedot seluruh asap, jadi cukup
tahan nafas kalian hingga asapnya hilang atau tertiup angin.
Terakhir, ketika kalian mensolder, pasti tangan kalian akan kotor. Karena
itu setelah pekerjaan kalian selesai, kalian harus segera MENCUCI
TANGAN KALIAN! Even tangan kalian tidak terlihat kotor, namun kalian
tetap harus mencuci tangan!
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Sekarang, mari kita belajar tentang bagian dari besi solder
Satu-satunya bagian dari besi solder yang boleh kalian pegang adalah
bagian handle. Terkadang handle akan terasa hangat namun tidak apaapa.

Bagian

logam

dari

besi

solder

adalah

tempat

dimana

panas

dihasilkan dan tip adalah bagian yang paling panas. Bentuknya seperti
pencil, dan bagian tip adalah bagian yang kita gunakan untuk mensolder.
Pada kenyataannya, kalian akan memegang besi solder selayakanya kalian
memegang pensil. Karena dengan demikan kalian dapat mengendalikan
pergerakannya.
Secara garis besar, peraturan nomor satu ketika menggunakan besi solder
adalah ketika kalian akan mensolder. Jika kalian ingin berbicara dengan
rekan kalian, ingin bersin atau ingin melakukan hal lain, lebih baik kalian
letakkan kembali besi solder pada tempatnya. Jika kalian memegang besi
solder, yang kalian akan lakukan hanyalah mensolder. Tidak melakukan
yang lain. Kalian mengerti hal ini?
Sekarang, tunjukkan papan rangkaian pada semuanya. Lihatlah bagian
dan apa yang kalian lihat? (Hijau, kecil, memiliki lingkaran kecil, dsb)
Benar, lingkaran-lingkaran kecil itu dinamakan PADS dan bagian itu
sangat

penting

untuk

menyelesaikan

sebuah

rangkaian.

Kita

akan

mensolder komponen pada pads tersebut.
Kita hanya mensolder pada bagian yang kosong, bagian yang tidak ada
tulisan apapun! Tulisan itu akan memberikan kita petunjuk tentang
dimana penempatan suatu komponen.
Peragaan mensolder
Catatan Fasilitator:
Oleh karena komponen dan bahan yang harus disolder sangat kecil, akan
sulit untuk memperagakan setiap langkah pada semua siswa. Karena itu,
Anda harus menggunakan alat peraga komponen untuk menunjukkan para
siswa bagaimana untuk mensolder papan rangkaian. Anda akan melihat
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symbol // setiap kali Anda harus menunjukkan gambar yang besar sebagai
contoh.
Kembali, Anda dapat mengadaptasi naskah dibawah ini sesuai cara
mengajar Anda. Sebagai contoh, dibandingkan menggunakan gambar
besar,

Anda

dalam

menggunakan

kamera

atau

proyektor

untuk

menunjukkan pada kelas contoh aktual dari contoh mensolder.
Team

NYSCI

Maker

Space

lebih

menyukai

cara

ini

karena

lebih

menyenangkan dan tidak membosankan.
Contoh Naskah:
Pertama, saya akan menyiapkan bagian yang ingin saya solder. Lihat
resistor ini dan kalian lihat kakinya bengkok?
// Guru memegang contoh dari resistor.
Ini disebut dengan leads. Kalian harus membengkokkan lengannya/leads
sehingga mereka dapat masuk ke dalam pads. (Lingkaran yang bersinar
pada papan rangkaian). Ini adalah papan rangkaian saya dan kalian lihat
bagaimana saya memasukkannya ke dalam pads?
// Guru memasukkan resistor ke dalam papan rangkaian.
Kalian lihat clip logam yang ada pada fume extractors? Itu adalah lengan
pembantu dan mereka akan membantu memegang papan rangkaian kita.
//Minta salah satu siswa untuk menjadi lengan pembantu dan
memegang papan Anda.
Ketika sudah siap terpasang, aku memegang besi solder di tangan kanan
dan timah solder di tangan kiri.
// Guru memegang contoh besi solder.
// Dan salah satu siswa memegang timah solder.
Kemudian aku akan membersihkan besi solder dengan menggunakan
spons logam ini.
// Guru menggunakan besi solder raksasa dan memasukkan pada
spons logam dengan gerakan naik turun.
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Saya melakukan ini setiap sebelum dan sesudah membuat sambungan.
Jangan menyentuh spons logam dengan jari kalian karena itu sangat
kotor. Setelah itu, tip dari besi solder kalian akan menjadi bersih dan
mengkilat.
Pegang

besi

solder

selayaknya

kalian

memegang

pensil.

Aku

menggunakan ujung dari tip, bukan keseluruhan tip-nya dan kemudian
tekan dimana lead dan pad bertemu, jadi tip menyentuh keduanya. Leads
dan pads. Lakukan ini selama beberapa detik.
// Guru menekan besi solder pada lead dan pad
Masukkan timah solder yang ada di tangan kiri kalian, dibawah tip besi
solder kalian dan kalian lihat dia meleleh. Lakukan ini kurang lebih 2
detik.
// Siswa pura-pura menambahkan timah solder.
Angkat timah soldernya dan pegang besi solder selama satu detik dan
kemudian angkat, bersihkan dan letakkan kembali pada tempatnya. Jika
kalian melakukannya dengan benar, lead akan terikat pada papan dengan
sedikit lelehan timah solder.
// Siswa memberikan contoh hasil sambungan solder yang sukses.
Siswa dapat pula menambahkan contoh hasil sambungan solder
yang gagal sebagai perbandingan.
KITA ULANGI:
Gunakan ujung dari tip dan tekan perlahan pada leads dan pads selama
satu detik. Tambahkan sedikit timah solder dan kemudian angkat dan
letakkan kembali besi solder pada tempatnya.
Semuanya berlangsung selama 3 detik.
Itu waktu yang diperlukan untuk mensolder.
Dan sekarang berkumpul disekitar meja guru, dan saya akan
memperagakan bagaimana bentuk sambungan solder.
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(Saat ini, Anda boleh menggunakan bahan yang sesungguhnya untuk
diperagakan.)
Ini adalah resistor saya dan untuk meletakkannya pada pads, saya harus
membengkokkan lengannya. Ini adalah metode membengkokkan resistor
sederhana:

Kemudian, masukkan ke dalam lubang dan bengkokkan kakinya keluar
supaya resistor tetap dan tidak bergerak di papan rangkaian. Baru
kemudian di solder.
//Peragakan sambungan solder sederhana pada semuanya.
Saya menarik gulungan timah solder hingga sepanjang jari telunjuk
tangan kiri saya, agar tangan saya tidak terlalu dekat dengan besi solder.
Para siswa mulai membuat (30 menit)
Sekarang, waktunya para siswa untuk mulai mensolder sendiri. Mereka
akan memasang komponen dengan arah yang beraturan, sehingga Anda
harus membimbing mereka melalui setiap langkah dibawah. Seluruh kelas
diharapkan melakukannya secara bersama-sama.
Para siswa harus siap di tempat mereka dan memiliki Printed Circuit
Board (PCB) dan resistor ukuran 330 Ohm di meja mereka. Beritahu pula
pada para siswa bagaimana cara untuk membedakan berbagai komponen
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yaitu dengan cara memperhatikan warna dari masing-masing komponen.
1. Mulai dengan menghubungkan resistor 330 Ohm (berwarna orange)
pada papan rangkaian. Mereka akan melihat angka 330 pada papan.
Disitulah harus dipasang resistor

330 Ohm. Ingatkan para siswa

bahwa mereka harus mensolder pada bagian sebaliknya yang tidak
ada tulisan apa-apa.
2. Setelah 330 Ohm resistor tersambung, siswa dapat menggunakan

tang pemotong kawat untuk membuang sisa leads. Cukup potong
diatas sambungan solder.
3. Para siswa harus menyambung resistor selanjutnya, yaitu resistor
10.000 (warna pita merah)
4. Para siswa harus melakukan proses yang sama untuk memasang
Photocell. Beritahu mereka bahwa ini adalah komponen penting
sensor yang menangkap banyaknya sinar dalam suatu ruangan.
5. Berikut, siswa akan menyambung RGB LED. Beritahu para siswa
bahwa LED ini besar karena memiliki 3 LED di dalamnya. Yaitu
Red(merah), Green(Hijau) dan Blue (Biru). Ini juga istimewa karena
itu harus diletakkan pada posisi yang benar. Para siswa harus
mencari lokasi dengan tanda PLUS di papan. Kemudian mereka
harus mencari kaki panjang pada LED. Beritahu mereka bahwa kaki
yang panjang harus dipasangkan pada Pad dengan tanda PLUS.
Ingatkan pula bahwa mereka perlu memotong kaki Lead setelah
mereka selesai mensolder komponennya.
6. Setelah RGB LED tersolder, para siswa dapat mensolder bagian
soket. Ini adalah bagian yang memegang Microcontroller. Mereka
harus melihat papan rangkaian mereka dan mencari lingkaran kecil
pada gambar. Minta mereka untuk melihat dengan teliti pada
soketnya.
Gumpalan

Mereka
ini

akan

cocok

menemukan

dengan
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sebuah

gumpalan

lingkaran

pada

kecil.
papan

rangkaian dan akan memberikan orientasi yang tepat. Ketika soket
telah terorientasi dengan tepat, tekan pada pads dan dia akan
langsung masuk pada tempatnya.
7. Selanjutnya, para siswa akan memasang baterei pack. Baterei pack
seharusnya memiliki kabel merah dan hitam. Kabel merah terhubung
dengan pad yang bertuliskan POWER dan yang berwarna hitam
terhubungan

dengan

pad

bertuliskan

GND.

Sebelum

kabel

tersolder, para siswa harus meletakkan batere pack pada lingkaran
besar

di

tepi

papan

rangkaian.

Ini

akan

mencegah

kabelnya

terlepas.
8. Berikutnya, para siswa harus memasukkan Microcontroller ke dalam
soketnya yang berbentuk lingkaran kecil tempat Microcontroller
dengan gumpalan kecil pada soketnya.
9. Terakhir, siswa harus menempatkan 2 buah baterei kedalam baterei

pack.
10. Sebelum menyalakan rangkaian, letakkan jari pada Microcontroller
dan Photocell. Jika Anda menyalakan dan lampu LED menyala,
berarti sukses. Tetapi jika dinyalakan dan lampu LED tidak menyala
atau chip menjadi panas, segera matikan, lepas batereinya dan lihat
bagian

Troubleshooting Guide. Hal yang umum terjadi adalah

Microcontroller tidak terpasang dengan benar, tidak ada baterei
atau kabel baterei tersolder pada posisi yang salah.

Membuat Lentera (45 menit)
Pada sesi ini, para siswa akan membuat lentera dengan mendesain dan
membuat struktur mendekati LED.
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Bahan untuk fasilitator:
Contoh tiga tipe lentera yang berbeda. (kertas, kaleng soda dan hot glue)
Bahan Lentera dengan kertas
● Bentuk segitiga dengan potongan laser atau template dari pelajaran
minggu ke 4 tentang bangun ruang.
● Penjepit kertas tebal (Binder Clip)
● Stapler + Staples
● Lem Stik
● Kertas scrap
● Pensil
● Gunting
● Kertas Tissu
● Selotip bening
● Paku tekan (untuk membuat lubang pada kertas)
Bahan Lentera dengan kaleng soda:
● Kaleng soda
● Pemotong doos atau cutter
● Paku tekan (untuk membuat lubang pada kaleng)
Bahan lentera dengan Hot Glue:
● Pistol Hot glue (harus dimasukkan saat kelas dimulai untuk
dipanaskan)
● Hot glue stik
● Plastik pembuat es batu dari silicon berbagai ukuran.
● Ember/container berisikan air dingin/es
● Pembungkus plastik
● Gunting
Catatan Fasilitator:
Prosedur untuk membuat lentera kertas dan lentera kaleng soda cukup
mudah, jadi gunakan lebih banyak waktu untuk menjelaskan cara untuk
membuat lentera dengan Hot Glue. Anda ingin memberikan waktu lebih
banyak untuk siswa Anda membuat lentera, jadi gunakanlah waktu
maksimal 15 menit untuk memberikan penjelasan tentang ketiga bentuk
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lentera tersebut.
Anda juga harus memisahkan ruangan untuk mensolder dengan ruangan
membuat lentera karena kedua aktivitas ini tidak boleh disatukan.
Prosedur:
Ketika para siswa selesai dengan tugas mensolder, beritahu para siswa
bahwa mereka akan menggunakan PCB yang mereka rakit untuk menbuat
lentera, Tanyakan pada mereka bahan yang dapat mereka gunakan untuk
membuat lentera, Setelah mendengar beberapa jawaban, tunjukkan pada
mereka tiga contoh lentera yang telah Anda siapkan sebelumnya, Akan
lebih baik jika lampu ruangan digelapkan sedikit.
Jelaskan prosedur untuk membuat lentera satu persatu.
Untuk pembuatan lentera kertas, tunjukkan pada para siswa bahwa
mereka dapat memotong dan menjepit karton untuk menciptakan bentuk
yang berbeda. Ingatkan para siswa tentang pelajaran yang mereka dapat
ketika minggu ke 4 tentang rangkaian bangun ruang. Beritahu mereka
bahwa mereka dapat menggunakan template segitiga untuk membantu
mereka menentukan bentuk. Percobaan dengan menggunakan paku tekan
untuk membentuk lubang pada kertas atau memotong sisi dari bangun
dan menggantikannya dengan kertas tisu dan banyak cara lainnya.
Untuk pembuatan dengan kaleng soda, tunjukkan pada para siswa bahwa
mereka juga dapat menggunakan paku tekan untuk membuat lubang pada
kaleng untuk membentuk huruf, kata, gambar atau pola tertentu. Mereka
boleh memotong bagian atas dari kaleng, namun LED harus dapat
dimasukkan tanpa dipotong. Ingatkan para siswa untuk berhati-hati
karena

kaleng

yang

dipotong

adalah

benda

tajam

dan

jika

ingin

memotong bagian atas dari kaleng, menggunakan pembuka kaleng akan
lebih mudah dan lebih tidak membahayakan.
Dan terakhir, peragakan cara pembuatan lentera dengan menggunakan
hot glue. Anda dapat menjelaskan bahwa meskipun pembuatan lentera
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dengan menggunakan hot glue kurang lazim, hasil yang didapatkan
sangat bagus. Biarkan para siswa untuk mencoba proses ini berkali-kali
dan mengelem berbagai bentuk bersama. Tantang para siswa untuk
berpikir dengan kreatif dan menggunakan bahan yang kreatif pula untuk
membuat lentera. Mulailah peragaan untuk membuat lentera dengan hot
glue:
1. Keluarkan baterei dari tempatnya.
2. Bungkus

rapat

rangkaian

dengan

bungkus

plastic

(Ini

akan

melindungi rangkaian dari hot glue dan air)
3. Isi nampan plastik pembuat es batu dengan lem.
4. Letakkan rangkaian yang telah terbungkus plastik di dalam lem.
5. Rendam bagian dasar dari nampan plastik silikon pembuat es ke
dalam air dingin sekitar 2 menit (tergantung dari banyaknya lem)
atau tunggu hingga lapisan lem menjadi keras dan dingin.
6. Angkat nampan es batu tadi dari air dingin. Buka bungkus plastik
dari rangkaian, keringkan dan keluarkan potongan lem dari nampan
es batu tersebut.
7. Letakkan rangkaian tersebut di dalam bongkahan lem yang telah
Anda buat, ganti batereinya dan saksikan bongkahan lem tersebut
menyala.
8. Ingatkan para siswa bahwa ini hanya sebuah peragaan. Ajak mereka

untuk melakukan percobaan dengan bentuk dan kombinasi yang
berbeda.
Altern atif ta mba ha n da ri Hot Glue : Prose s in i juga dapa t dilaku kan denga n
kondisi dibalik. Abis potongan balok (gu lu ngan tim ah s older dapa t
d igu na ka n) da n b ung kus d eng a n p la stik. Tem p a tkan b ung kus p las tik d i a tas
m eja dan leta kka n b end a ya ng te rb ung kus ta di d i teng a h. K em ud ia n, sira m
b end a te rseb ut d eng a n le m. Ke tika b en d a terse bu t s ud ah d ip enuh i d eng a n
lem , p erla han a ng kat d an m a sukka n ke d a la m e m be r a ir d ing in. Se telah
d ing in, And a d a p at m eng a ng kat b end a ters eb ut, na m un lem t erseb u t a kan
teta p b en tuknya . Tem p atka n Ran gka ian L am p u Ma lam (Nig ht Lig ht Circu it)
d iba w ah nya d a n s aksika n be nd a ters eb ut me nyala . Prose s in i d ap a t d ig una kan
p ad a b en d a yang kecil se pe rti m a in an a na k- a nak a tau p erm a in an b alok-b alok
kayu . Be ntuk yan g lebih be sar, tentu a ka n m em butuh ka n jum lah lem ya ng
leb ih ba nya k.
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Bagi para siswa menjadi beberapa kelompok, berdasarkan tipe lentera
yang ingin mereka buat dan biarkan mereka menghabiskan waktu sesi ini
untuk membangun desain lentera mereka.
Mendokumentasikan hasil karya (15 menit)
Para siswa mengabadikan hasil karya mereka untuk diunggah di website
SMART LAB.
Bahan:
● Kamera
● Komputer
Prosedur:
Mereka boleh menggunakan kamera untuk mengabadikan karya mereka
dengan foto dan memasukkannya ke website SMART

LAB. Mereka juga

boleh menambahkan keterangan singkat mengenai hasil karya mereka ini.
Penutup, minta para siswa untuk membersihkan tempat kerja mereka. Dan
terakhir, berikan gambaran singkat mengenai materi yang akan mereka
lakukan di minggu berikutnya yaitu membuat switch untuk hal yang
berbeda.
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Co ntoh
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Solder Langkah





16 







17 







18 



Co ntoh Lanterns
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