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Pernahkah kita berpikir dari mana listrik berasal? Selama 150 tahun terakhir, listrik 
telah mengubah kehidupan kita. Namun, kebanyakan dari kita mengira bahwa listrik 
berasal dari soket di dinding. Terbayang, tidak, hidup tanpa listrik?

Membuat generator listrik, dalam ukuran kecil sekalipun, bukan tugas mudah. Apa-
lagi kalau harus membuatnya menggunakan benda-benda bekas. Nah, justru itulah 
yang akan dicoba dalam kegiatan ini.

Dalam kegiatan ini, siswa akan mengeksplorasi berbagai topik menarik dalam 
bidang fisika dan perekayasaan. Siswa pun berkesempatan mempelajari mesin 
sederhana seperti genset dan meneliti bagaimana listrik diproduksi serta apa saja 
yang dibutuhkan untuk memroduksinya.
     
Sebuah genset membutuhkan energi kinetik atau energi gerak untuk memutar 
gandar. Dari mana energi itu berasal? Tentu dapat diperoleh dari tenaga manusia. 
Siswa dapat terlibat dalam hal ini.
     
Lebih jauh, kegiatan ini juga menunjukkan proses rekayasa desain. Hasil percobaan 
pertama merancang bentuk mesin dan membangunnya biasanya tidak sesem-
purnya yang kita harapkan. Namun, yang terpenting, doronglah murid untuk terus 
kreatif mencari ide-ide desain, mengujinya, dan memodifikasi desain untuk hasil 
yang lebih baik. Ingat, ahli teknik profesional pun jarang langsung mendapatkan 
hasil yang benar pada percobaan pertama.

Pengantar

Sasaran Kegiatan

Membuat mesin yang dapat menghasilkan listrik dari tenaga 
manusia.

Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi.
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BAHASAN TOPIK

Mesin Sederhana ListrikProses Desain Perekayasaan Energi 

KATA KUNCI 

Generator

Mainan dari SampahMesin Sederhana

Energi Kinetik/ GerakDaya TenagaFisika Perekayasaan Fisika Teknik

Memahami bagaimana energi kinetik dapat menghasilkan medan 
magnet yang mendorong atau menarik elektron pada benda tertentu 
sehingga benda itu bergerak.

Menengah

Memahami bahwa logam seperti tembaga adalah konduktor 
listrik yang baik.

Memahami bahwa jika sebuah magnet bergerak cepat melalui 
kumparan kawat tembaga, elektron akan bergerak dan 
menghasilkan listrik.
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Generator <-→ Motor



Pertanyaan Panduan Prosedur

Bagaimana caramu membuat mesin yang 
dapat menghasilkan listrik dengan menggu-
nakan alat dan bahan di atas?

Apa prinsip generator listrik?

Bahan mana yang menghantarkan listrik?

Petunjuk Keselamatan

Hati-hati menggunakan gunting, pisau 
atau gergaji ketika memotong kayu/
logam.

Hati-hati menggunakan solder – alat 
ini lebih panas daripada lem bakar.

Hati-hati menggunakan lem 
tembak karena sangat panas.
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Alat dan Bahan
Lampu LED 3V

Motor DC bekas

Karet gelang

Sedotan

Cakram padat/
CD bekas

Paku

Beberapa potongan 

Lem tembak

Plat logam

Mur dan baut10

1Beberapa kabel11

Beberapa timah 
solder
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Spul/rumah benang 
pada mesin jahit
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(Langkah-langkah percobaan atau cara kerja dan 
cara membuat alat)

Tujuan proyek ini adalah membuat sebuah perangkat 
yang dapat menghasilkan listrik.

Pengenalan (5 menit)

Merancang perangkat

Jelaskan tantangan yang akan dilakukan oleh siswa. 
Sampaikan bahwa tujuan utama proyek ini adalah 
membuat mesin yang dapat menghasilkan listrik hanya 
dengan menggunakan alat dan bahan yang diberikan.

Sebelum mulai, cobalah mendiskusikan ide-ide desain 
yang berbeda-beda. Coba juga membuat sketsa desain 
di atas kertas. Desain mana yang kira-kira akan paling 
berhasil berdasarkan aturan desain dan bahan-bahan 
yang tersedia? Desain mana yang kira-kira paling bisa 
diandalkan. Setelah mempertimbangkan aspek-aspek ini, 
mulailah membuat perangkat sesuai desain yang 
ditentukan.
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Aturan Pembuatan Perangkat

Gunakan alat dan bahan yang telah 
ditentukan di atas. 

Buat satu alat saja. Bentuk alat yang dibuat di 
dalam kelas boleh berbeda satu   sama lain.

Alat yang dibuat harus mampu menghasilkan 
listrik. Buktikan dengan menyalakan lampu 
LED 3V.

Pembuatan Perangkat

Setelah memilih desain, maka waktunya membuat alat. 
Boleh jadi, hasil desain di atas kertas tidak tampak 
atau tidak bekerja sesuai harapan. Hal ini tidak menjadi 
masalah. Kita tidak harus terpaku pada rencana awal. 
Rancangan boleh dimodifikasi, atau bahkan dibuat ulang 
dengan desain yang sama sekali baru. 
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Alat dicoba oleh siswa satu per satu. Siswa 
dapat menggunakan kedua tangannya untuk 
mengoperasikan alat.

Lampu LED 3V harus menyala.

Jika alat perlu perbaikan, maka uji coba harus 
diulang kembali dan hitunglah berapa kali 
percobaan gagal. 

Uji Coba

Setelah perangkat selesai dibuat, letakkan di atas meja 
dan cobalah. Di tahap ini, siswa dapat mengidentifikasi 
kekurangan-kekurangan perangkatnya untuk  diperbaiki. 
Aspek yang dipertimbangkan adalah: 

Aturan Uji Coba
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