Kurikulum Circuit
Minggu 6

Pendahuluan (10 menit)
Beritahukan para siswa bahwa mereka akan menggunakan ilmu yang telah mereka
pelajari tentang switch dan bahan-bahan untuk menyelidiki alat baru yang akan
menghubungkan mereka dengan komputer dengan cara yang menyenangkan.
Contoh diskusi seperti dibawah ini:
“Apa alat yang kita perlukan untuk berhubungan dengan komputer? Biasanya orang
akan menjawab mouse dan keyboard, tetapi hari ini kita akan menggunakan alat yang
sebut Makey Makey. Ketika kalian menekan tombol pada keyboard, apa yang terjadi ?
Kalian akan menyelesaikan rangkaian. Makey Makey adalah sebuah aplikasi yang
memungkinkan kalian untuk menyelesaikan sebuah rangkaian dengan cara yang
berbeda dan mengendalikan fungsi tertentu dari komputer kalian.”
“Mengapa aplikasi ini menjadi begitu menarik? Apa yang dapat kita lakukan dengan
Makey Makey?” Untuk memberikan pengertian kepada para siswa, tanyakan apakah
mereka dengan sengaja pernah menginjak keyboard komputer mereka? Ini bukan ide
yang bagus. Kemampuan untuk menunjuk adalah salah satu kelebihan dari Makey
Makey, dimana kalian bisa mengendalikan komputer tanpa harus menggunakan
keyboard, kalian dapat mengganti switch dan kontrol pada lantai, pada dinding, dan
lain sebagainya. Ini akan memungkinkan kita untuk mengendalikan komputer hanya
dengan menggunakan jempol kaki, menciptakan stik untuk bermain game atau
membunyikan alarm.
“Kalian bisa menghubungkan segala macam bahan penghantar pada Makey Makey
dan membuat switch. Dapatkan kalian memberikan contoh dari bahan penghantar
seperti yang kalian pergunakan beberapa minggu lalu? Hari ini kita akan menggunakan
bahan penghantar yang belum pernah kita gunakan sebelumnya. PISANG!”
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Kontrol Video Game dengan Pisang (15 menit)
Dalam aktivitas ini, siswa akan menggunakan aplikasi Makey Makey untuk
mengendalikan sebuah game Online sederhana. Kontrol untuk menggerakkan keatas,
kebawah, ke kanan dan ke kiri. Ini adalah pembahasan dasar untuk mengerti
bagaimana Makey Makey bekerja.
Bahan:
Makey Makey:
● Kabel USB
● Kawat
● 4 Clip buaya
● 4 potong pisang
● Seperangkat Komputer yang menjalankan Chrome Browser yang dihubungkan
dengan Video game online yang menggunakan tombol atas, Bawah, kiri, kanan.
Online Video Games:
Permainan yang menggunakan tombol atas, bawah, kiri, kanan adalah game seperti
dibawah ini.
● Free Tetris: http://www.freetetris.org/game.php
● Free Pac Man: http://www.freepacman.org/welcome.php
Catatan Fasilitator:
Penting, persiapkan aplikasi Makey Makey. Hubungkan Makey Makey pada komputer
dengan menggunakan kabel USB. Lihat diagram untuk informasi lebih lanjut tentang
input dan output-nya. Untuk cara melakukan setting dengan menggunakan Makey
Makey, lihat bagian Makey Makey Troubleshooting Guide.
Prosedur:
Beritahu para siswa, Anda akan memperagakan Makey Makey. Ambil 4 clip buaya
yang telah disiapkan dan tempatkan pada posisi Atas, Bawah, Kiri dan Kanan pada
lubang yang terdapat pada Makey Makey dan jepitkan sisi lain dari penjepit pada
pisang. Gunakan pertanyaan untuk mengingatkan para siswa bahwa Anda akan
membuat sebuah rangkaian dengan menggunakan switch dan dengan menyentuh
sebuah objek, Anda akan menyelesaikan rangkaian tersebut.
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Minta salah satu siswa untuk memainkan game tersebut dengan menggunakan pisang
dan tidak menggunakan keyboard atau pengendali game pada umumnya.
Setelah beberapa siswa mencoba untuk memainkan game tersebut, coba untuk
memindahkan posisi dari pisang. Ini akan membuat bingung dari pemain dimana
semua posisi akan dirubah sehingga akan semakin sulit untuk memainkan game
tersebut.
Kemudian, minta beberapa siswa lain untuk memainkan game tersebut.
Untuk melanjutkan ke aktivitas berikutnya, tanyakan pada para siswa, apa bahan
penghantar yang dapat digunakan untuk menggantikan pisang?
Switch gabungan (30 menit)
Para siswa akan mempelajari tentang kegunaan dari switch dengan Makey Makey untuk
menciptakan alat musik virtual pada komputer.
Bahan (3-4 siswa per kelompok):
● Makey Makey (Setiap Makey Makey harus memiliki: Kabel USB, kawat dan clip
buaya)
● Seperangkat Komputer yang menjalankan Chrome Browser yang dihubungkan
dengan website yang tercantum dalam sumber acuan dibawah (Program
GarageBand atau program pembuat musik sejenis dapat digunakan)
● Kabel pengeras suara
● Tang potong kabel
Sumber acuan:
● Bohemian Harpsichord
● Girl Talk in a Box
● Jam With Chrome (Ubah alat ke mode ‘easy’ untuk melihat fungsi keyboard.)
● Virtual Drumming
● Virtual Piano
Bahan-bahan penghantar (Para siswa tidak membutuhkan keseluruhan dari bahan ini,
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tapi Anda bisa menyediakan beberapa contoh dibawah)
● Aluminium pembungkus (Aluminium foil yang tipis)
● Selotip tembaga
● Pembersih pipa
● Buah-buahan
● Pensil
● Air (beserta mangkuk, cangkir, atau botol untuk wadahnya)
● Penjepit kertas (Paper Clip)
● Penjepit kertas tebal (Binder Clip)
● Brass Fasteners
● Apapun yang Anda rasa dapat membantu
Catatan Fasilitator:
Siswa dapat menggunakan piano pada aplikasi GarageBand atau satu dari website
yang tercantum diatas.
Prosedur:
Beritahu para siswa bahwa sekarang mereka akan membuat suatu desain yang akan
dipergunakan pada Makey Makey dan membuat suatu switch gabungan. Ajak seluruh
kelas untuk berdiskusi dan berfokus untuk membongkar switch, membuat daftar
komponen dan menyelidiki bagaimana cara kerjanya. Diskusi ini akan membantu para
siswa untuk membayangkan seperti apa switch tersebut setelah digabungkan dengan
berbagai macam bahan dan konsep dari aktivitas terdahulu. Gunakan contoh
pertanyaan dibawah ini untuk awal diskusi :
● Kapan kalian pernah membuat switch sebelumnya? Bagaimana caranya?
● Apa bahan yang kalian gunakan?
● Bagaimana kalian dapat membuat switch yang berbeda dengan bahan yang
sama?
● Bagaimana kalian mengaktifkannya?

Apakah kalian menginjaknya?

Atau

menarik sesuatu?
○ Untuk membicarakan lebih jauh, tanyakan pada para siswa untuk
menyebutkan macam-macam switch yang mereka kenal.Anda dapat
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mengajak mereka untuk menggambar atau memberikan contoh cara
kerjanya dengan gerakan tubuh. Ini adalah beberapa contoh switch :
■ Switch Kaki
■ Switch Tekan
■ Switch geser
■ Switch ketukan
■ Switch laci
Sekarang, tantang para siswa untuk membuat berbagai macam switch yang sekiranya
dalam bekerja dengan Makey Makey untuk mengendalikan salah satu website dari
Sumber acuan. Beritahu para siswa bahwa aktivitas ini mereka akan menggunakan
tombol W, A, S, D, F, G, J. Peragakan bagaimana cara menghubungkan Makey Makey
dan clip buaya untuk mengambil kendali dari keyboard komputer.
Setelah para siswa memiliki waktu untuk membuat, menguji coba dan memperbaiki,
ajukan pertanyaan sehubungan dengan apa yang mereka temukan. Contohnya : Apa
yang berfungsi? Apa yang tidak? Bagaimana cara kalian membuatnya berfungsi? dan
sebagainya.

Desain Makey Makey dan Eksplorasi (40 menit)
Pada aktivitas ini, para siswa akan berpikir lebih dalam tentang cara lain untuk
menggunakan Makey Makey. Mereka akan memiliki waktu untuk melakukan
brainstorm, desain dan mulai untuk menguji coba rencana mereka.
Bahan (3-4 orang Per kelompok ):
● Makey Makey (Setiap Makey Makey harus memiliki kabel USB, kawat & Clip
buaya)
● Seperangkat komputer menjalankan Chrome browser
Bahan Penghantar (Para siswa tidak membutuhkan keseluruhan dari bahan ini, tapi
Anda bisa menyediakan beberapa contoh dibawah.)
● Aluminium pembungkus (Aluminium foil yang tipis)
● Selotip tembaga
● Pembersih pipa
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● Buah-buahan
● Pensil
● Air (beserta mangkuk, cangkir, atau botol untuk wadahnya)
● Penjepit kertas (Paper Clip)
● Penjepit kertas tebal (Binder Clip)
● Brass Fasteners
● Apapun yang Anda rasa dapat membantu
Bahan kerajinan tangan (Para siswa tidak membutuhkan keseluruhan dari bahan ini,
tapi Anda bisa menyediakan beberapa contoh dibawah.)
● Kotak kartu
● Gunting
● Stapler pelubang kertas
● Spidol, Bolpoin, Pensil
● Lem stik
● Stapler
● BBQ tangkai
● Tusuk gigi
● Kain
Bahan Elektronik:
● Lampu LEDS
● Motors
● Kenop Buzzer
Catatan Fasilitator:
Dibawah ini adalah beberapa contoh proyek

yang dapat siswa gunakan bersama

Makey Makey. Anda dapat memperlihatkan beberapa contoh ini kepada para siswa
sebagai petunjuk dan inspirasi atau sekedar tambahan informasi. Dan selalu ingatkan
para siswa untuk tidak meniru contoh yang mereka lihat namun lebih digunakan
sebagai inspirasi dan acuan untuk membuat desain mereka sendiri.
● Musical Room
● Hackidemia: the Musical Room
● Magnetic Mazes
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● Maker Jawn
● Assistive Tech to use a computer
● Physical Fitness Challenges
● Makey Makey Instrument Sketches
Prosedur:
Gali diskusi lebih mendalam tentang pengunaan beberapa switch. Apa tujuan dari
penggunaan switch? Masalah apa yang dapat diselesaikan ?
Setelah

para

siswa

menjelaskan

pengertian

mereka

tentang

switch

dan

penggunaannya, tanyakan pada mereka tentang kegunaan dari Makey Makey
(kemampuan untuk menggantikan kendali dari komputer). Dengan menanamkan hal ini
di pikiran, tantang para siswa untuk bertukar pikiran secara kreatif mengenai
penggunaan Makey Makey yang menggunakan switch pada website sederhana yang
mereka gunakan sebelumnya. Setelah mereka melakukan bertukar pikiran dan saling
berbagi, Anda dapat menunjukkan pada mereka beberapa contoh dari proyek yang
tertulis pada catatan fasilitator diatas. Jika masih adad waktu, izinkan lah mereka untuk
menggunakan bahan yang ada untuk coba membuat dan menguji desain mereka.
Para siswa mungkin tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk mengerjakan proyek
dalam skala besar selama masa pelajaran, tapi ingatkan bahwa mereka masih memiliki
kesempatan untuk menggunakan Makey Makey untuk Tugas Akhir mereka, jadi
seandainya mereka masih ingin untuk mempelajari dan mencoba untuk menggunakan
Makey Makey, mereka dapat lakukan itu di minggu ke 7 dan minggu ke 8.
Diskusi untuk Tugas Akhir (20 menit)
Setelah menjalani program selama dua minggu, mereka akan diberi tugas untuk
membuat suatu proyek terakhir yang akan ditampilkan pada “Maker Celebration”.
Mereka diperbolehkan menggunakan berbagai bahan atau konsep yang mereka dapat
selama 6 minggu terakhir dan mereka harus sekreatif mungkin untuk membuat suatu
karya. Para siswa dapat mengerjakan tugas akhir ini secara individu maupun kelompok
dengan jumlah yang terbatas.
Ajak para siswa untuk melihat kembali hasil yang mereka masukkan dalam website
SMART Lab untuk dijadikan bahan referensi sekaligus mencari ide untuk proyek akhir.
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Setelah mereka menentukan, Anda bisa mengajak para siswa untuk saling bertukar
pikiran tentang ide mereka tersebut.
Anda harus membaca kembali pedoman untuk minggu ke 7 dan minggu ke 8 pada
Petunjuk Guru tentang informasi proyek akhir. Jika Anda memiliki waktu, Anda bisa
mengajak para siswa untuk membuat daftar bahan-bahan yang mereka perlukan dan
akan mereka gunakan untuk proyek akhir dan Anda bisa membantu mereka untuk
mencarikan bahan tersebut antara akhir minggu ke 6 dan awal minggu ke 7.

Mendokumentasikan hasil karya (15 menit)
Para siswa mengabadikan hasil karya mereka untuk diunggah di website SMART LAB.
Bahan:
● Kamera
● Komputer
Prosedur:
Setelah para siswa melakukan brainstorm tentang proyek akhir mereka, mereka harus
menggunakan kamera untuk memfoto kegiatan mereka bersama Makey Makey.
Mereka juga dibolehkan menambahkan keterangan singkat mengenai hasil karya
mereka ini.
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