
KodeFiesta Coach Guides 
 

Silakan gunakan Coach Guides ini untuk membantu merencanakan dan mendampingi team yang akan 

berpartisipasi di KodeFiesta 2019. 

Sebagai coach, kami meminta anda untuk membantu organisasi team dan memberi semangat, sebagai 

fasilitator dan mentor, tetapi tidak langsung mengerjakan project atau memecahkan masalah untuk 

team anda.  

• Overview 

• Registration 

• Themes and Project Types 

• Submission Process 

• Checklist 

 

Overview: 

1. KodeFiesta adalah kompetisi koding berskala nasional yang bisa diikuti seluruh anak-anak di 

Indonesia Kelas 2 sampai Kelas 9.  

2. Durasi Kompetisi ini adalah 1 bulan dan bersifat online, menggunakan programing platform 

Scratch 3.0 yang bisa dipelajari dan di-download di http://scratch.mit.edu. Peserta membuat 

program di Scratch sesuai dengan tema tiap kategori. 

3. Tim beranggotakan maksimum 2 orang dan 1 coach yang berperan sebagai fasilitator selama 

mereka menyelesaikan proyek tersebut. 

4. Kompetisi ini akan dilangsungkan dalam 3 kategori yaitu Elementary A (SD Kelas 2-3), 

Elementary B (SD Kelas 4-6) dan Junior High (SMP Kelas 7-9). 

5. Kompetisi ini mengharapkan coach menjadi fasilitator yang aktif membantu tim yang 

dibawahinya dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan sampai pada pengiriman files 

final.  

6. Kompetisi ini juga menggunakan platform dr Scratch (http://www.drscratch.org/) sebagai 

salah satu patokan dalam penjurian lomba and kategori penilaian sebagai berikut: 

a. Originalitas 
b. Interaktifitas 
c. Personifikasi karakter 
d. Kualitas cerita 
e. Kesesuaian tema 
f. Pesan yang disampaikan 
g. Kompleksitas dan kedalaman koding 
h. Mudah tidaknya koding dipahami 

 

 



Registration 

Daftarkan data team lengkap di Google Form ini: bit.ly/2QDu30B 

Jika coach mendampingin lebih dari satu team, masing-masing team mengisi satu form 

Jika ada kesalahan data pendaftaran, silakan email ke hq@kodekiddo.com dengan informasi data yang 

harus dibetulkan. 

Membuat teacher account di Edmodo and bergabung di group KodeFiesta. Group ini akan digunakan 

untuk media tanya jawab antara coach dan juga dengan panitia. Termasuk juga untuk sharing best 

practices.  

 

Themes and Project Types: 

Tema besar adalah sebagai berikut.  

• Global citizen: How can technology bring cultures together? 

• Climate warrior: How can technology help reducing climate change? 

• Healthy body healthy mind: How to lead a healthy lifestyle with technology’s help? 

 

Project Types untuk Tiap Kategori adalah: 

Elementary A (SD Kelas 2-3) : project dengan kategori storytelling 

Elementary B (SD Kelas 4-6)  : project dengan kategori storytelling  

Junior High (SMP Kelas 7-9) : project dengan kategori game 

 

Aplikasi tema bisa dibuat lebih sederhana asalkan masih berhubungan dengan tema besar tersebut:  

o Global Citizen: tentang persahabatan, travelling, wisata yang baik 

o Climate Warrior : tentang lingkungan hidup, tanaman, kebersihan, recycle 

o Healthy Body & Healthy Mind: tentang olahraga, kegiatan yang bermanfaat 

o Global Citizen: informasi/game untuk membantu kegiatan wisata, persahabatan atau 

komunikasi jarak jauh, project tentang ilmu sosial atau geogrpahy 

o Climate Warrior : project/game yang berhubungan dengan aktivitas menjaga lingkungan hidup/ 

tanaman 

o Healthy Body & Healthy Mind: project/game yang berhubungan dengan olahraga, melatih otak, 

membantu melakukan kegiatan positive untuk jiwa & raga, misalnya untuk belajar, untuk 

beribadah, untuk melatih aktivitas fisik. 

mailto:hq@kodekiddo.com


Referensi Material Scratch: 

1. Untuk referensi atau contoh materi project Scratch, peserta dapat mempelajari tutorial di 

https://csfirst.withgoogle.com/c/cs-first/en/storytelling/overview.html  dan 

https://csfirst.withgoogle.com/c/cs-first/en/game-design/overview.html. 

2. Untuk referesensi beberapa contoh kriteria penilaian, coach diharapkan mensimulasikan project 

tersebut di platform dr Scratch http://drscratch.org. 

 

Project Requirements: 

1. Peserta diharuskan memberikan penanda komentar dalam setiap bagian koding yang mereka 

buat. Semakin mudah dipahami semakin mempertinggi penilaian. 

2. Peserta wajib menggunakan variable serta fungsi dengan kata-kata dari bahasa Indonesia atau 

bahasa Inggris dengan jelas untuk mempermudah juri memahami alur kodingnya.  

3. Kategori penilaian: 

a.    Originalitas 
b. Interaktifitas 
c. Personifikasi karakter 
d. Kualitas cerita 
e. Kesesuaian tema 
f. Pesan yang disampaikan 
g. Kompleksitas dan kedalaman koding 
h. Mudah tidaknya koding dipahami 

 

Submission Process 

Final submission: paling lambat di tanggal 22 Juli 2019 pukul 23:55. 

Lengkapi Google Form KodeFiesta Submission (link di web page ini: https://kodekiddo.com/kodefiesta-

2019-coach-corner/) 

Siapkan dokumen final yang mencakup: 

➢ file project dalam format .sb3 (export dari Scratch 3.0) 

➢ foto atau video presentasi (video panjangnya maximal 5 menit) 

➢ file planning dokumen (PPT/PDF) – contoh tempate di web page ini: 

https://kodekiddo.com/kodefiesta-2019-coach-corner/ 

Upload semua dokumen final ke Google drive 

Upload dokumen final di folder Gdrive yang bersangkutan 

 

https://csfirst.withgoogle.com/c/cs-first/en/storytelling/overview.html
https://csfirst.withgoogle.com/c/cs-first/en/game-design/overview.html
http://drscratch.org/


Checklist: 

1. Daftarkan nama lengkap di Google Form KodeFiesta Registation: bit.ly/2QDu30B 

2. Buat account Edmodo and bergabung di group KodeFiesta.  

3. Pilih salah satu tema untuk project 

4. Buat account Scratch (jika sebelumnya belum punya) 

5. Lengkapi planning dokumen 

6. Dokumentasi aktivitas team (foto / video) 

7. Buat Google drive untuk menyimpan final dokumen. Pastikan drive ini bisa diakses panitia. 

8. Isi Google Form KodeFiesta Final Submission: http://bit.ly/2X4bwvI 
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