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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk dapat bersemangat dan 

berkreasi sehingga penulis dapat menyelesaikan modul pembelajaran Robot NAO. 

Modul pembelajaran Robot NAO dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran robot humanoid pada mata kuliah Robotika di Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Jakarta. Dengan adanya modul ini, Robot Nao dapat 

difungsikan untuk mengeluarkan suara, berjalan, menggunakan sensor sentuhan 

yang ada di kepala dan kaki, menari, mendeteksi wajah dan mendeteksi benda.  

Dalam penyelesaian modul ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari 

banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak 

kepada teman-teman dosen dan mahasiswa yang telah memberikan masukan dan 

dukungannya. Penulis menyadari bahwa modul ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu, kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

dari semua pihak. Semoga Modul Pembelajaran Robot NAO ini dapat berguna 

dan bermanfaat bagi kita semua. 
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BAGIAN 1 

PENGENALAN ROBOT NAO 

 

Robot humanoid Nao merupakan produk keluaran dari Aldebaran 

Robotics yang ukurannya masuk dalam ukuran medium dalam ukuran robot. 

Robot Nao telah banyak digunakan dibanyak negara untuk tujuan pendidikan dan 

penelitian dilebih dari 480 universitas. Karena dalam pemrogramannya yang 

memudahkan penggunanya, semua orang dapat menggunakan robot Nao ini. 

 Robot Nao dapat berkomunikasi dengan laptop atau komputer pengguna 

menggunakan kabel ataupun menggunakan jaringan wireless. Lebih dari satu 

robot Nao bisa saling berkomunikasi satu sama lain menggunakan sensor infrared, 

jaringan wireless, kamera, mikrofon dan juga speaker. Masukan dari kondisi 

sekitar bisa melalui sensor sentuhan, kamera dan mikrofon. Kondisi untuk 

keluaran dapat dikirimkan berupa banyaknya LED yang tersedia dan juga speaker.  

 Robot Nao memiliki tinggi 57,3 centimeter, lebar 27,3 centimeter dan juga 

berat kurang lebih 4,3 kilogram. Tubuh robot Nao terbuat dari bahan plastik 

khusus dan menggunakan baterai lithium-ion sebesar 21,6 Volt dan 2Ah yang 

mampu bertahan selama 90 menit penggunaan. Sistem yang digunakan ialah 

Gentoo Linux sebagai operasi sistem yang digunakan. Pada gambar di bawah ini 

merupakan robot Nao produk dari Aldebaran Robotics. 
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 Robot Nao  

 

 

1.1. Struktur Robot Nao 

 Untuk menjalankan fungsinya sebagai robot humanoid, robot Nao 

dilengkapi dengan berbagai kelengkapan yang menunjang. Kelengkapan seperti 

adanya sensor-sensor sebagai masukan yang ada pada robot Nao serta 

kelengkapan keluaran sebagai aksi robot dalam menjalankan fungsinya. Dan pada 

gambar di bawah ini merupakan struktur serta kelengkapan yang ada pada robot 

Nao.    
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Struktur Robot Nao 

 

 Pada gambar diperlihatkan bahwa dalam robot Nao terdiri dari beberapa 

bagian dan sensor seperti : 

 Sensor sentuhan ( tactile sensor ) pada kepala yang terdapat tiga bagian 

yakni depan, tengah dan belakang. Berfungsi sebagai penerima sensor 

sentuhan tangan manusia. 
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 Dua buah kamera untuk mengolah gambar. 

 Mikrofon sebagai masukan sumber suara yang diterima robot. 

 Speaker sebagai keluaran suara dari robot. 

 Infrared dan LED yang terletak pada bagian mata robot. 

 Dua buah sensor ultrasonik yang berada pada bagian dada robot. 

 Sensor sentuhan berupa bumper yang berada pada kaki kanan dan kaki kiri 

robot. 

 Serta dilengkapi dengan 2-axis sensor gyro dan 3-axis sensor 

accellerometer. 

Pada gambar di bawah menunjukkan struktur komponen yang digunakan 

oleh robot Nao. Pada kepala Nao terdapat embedded system untuk pengontrolan 

dan terdapat mikrokontroler ARM pada dada untuk mengontrol motor dan juga 

kapasitas baterai. Untuk embedded system menggunakan Linux dan terdapat H/W 

yang terhubung dengan x86 AMD GEODE 500MHz CPU, 256 MB SDRAM, dan 

flash memory. Kabel ethernet dan jaringan WiFi dapat digunakan dan pada model 

tahun 2011 penggunaan bluetooth dapat digunakan.   
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Blok Diagram Robot Nao 

 

1.2. Sistem Pergerakan 

Pada gambar di bawah ini diperlihatkan bahwa pergerakan robot Nao 

menggunakan metode Roll-Pitch-Yaw untuk menggerakan sendi yang ada di 

robot. Terdapat sensor Hall-effect untuk mengukur pergerakan motor yang 
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memiliki akurasi 12 bit. Yang artinya pergerakan sudut dari motor memiliki 

akurasi sekitar 0,1. 

 

Sistem Pergerakan Robot Nao 

 

1.3. Sistem Penglihatan 

 Terdapat dua kamera pada robot Nao. Kamera bagian atas untuk fokus ke 

arah depan dan kamera bagian bawah untuk fokus ke arah kaki. Sistem kamera ini 

dapat digunakan untuk melihat tanda, melihat wajah, melihat benda, mengambil 

gambar dan lainnya. Dari gambar di bawah memperlihatkan lokasi kamera dan 

sudut penglihatan. 
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Pengaturan Letak Kamera pada Robot Nao 

 

Resolusi kamera : 

 VGA (640 x 480) 

 QVGA (320 x 240) 

 QQVGA (160 x 120) 

Sistem warna pada kamera : 

 YUV422 (sistem default pada kamera) 

 YUV (24 bits) 

 Y  (8 bits) 

 RGB (24 bits) 

 BGR (24 bits) 

 HSY (24 bits) 
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1.4. Sistem Suara  

 Terdapat empat mikrofon yang terdapat pada robot Nao. Masing-masing 

terletak dibagian kanan dan kiri telinga, satu dibagian depan dan satu dibagian 

belakang. Terdapat juga dua buah speaker yang terletak dimasing-masing telinga 

robot. Speaker berfungsi untuk memainkan musik dan membaca masukan teks 

oleh pengguna dan mengeluarkan berupa suara dari speaker. Empat mikrofon 

dapat digunakan untuk mendeteksi suara. Pada gambar di bawah ini diperlihatkan 

letak mikrofon pada robot Nao.   

Pengaturan Letak Mikrofon pada Robot Nao 
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BAGIAN 2 

MENGAKTIFKAN DAN MEMATIKAN ROBOT 

NAO 

Mengaktifkan Nao : Tekan tombol yang ada pada dada robot Nao. 

Setelah itu robot akan memasuki mode booting selama kurang lebih satu menit.  

Nao akan siap digunakan ketika sudah mengeluarkan suara “OGNAK GNOUK”. 

 

Mematikan Nao : Tekan dan tahan tombol pada dada selama 3 detik. 

Nao akan mengeluarkan suara “GNUK GNUK” ketika tombol ditekan setelah 

beberapa saat. Untuk mematikan nao secara paksa dalam keadaan darurat (tidak 

direkomendasikan dalam keadaan normal) tekan dan tahan tombol pada dada 

selama delapan detik.  
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Setelah robot Nao dinyalakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti 

: 

1. Robot Nao harus dalam posisi stabil seperti pada gambar di bawah ini 

ketika baru diletakkan, sedang tidak digunakan atau sedang dalam 

pengisian baterai. 

 

2. Ketika robot Nao terhubung dengan kabel ethernet, Nao tidak boleh dalam 

kondisi berjalan, atau bergerak karena program yang memindahkan posisi 

robot menjadi jauh, karena mungkin saja akan terjadi masalah pada kepala 

robot yang tersambung dengan kabel.  

3. Ketika robot Nao sedang dalam pengisian baterai, robot harus berada dalam 

posisi stabil seperti pada nomer 1 dan tinggalkan robot dalam kondisi 

pengisian selama kurang lebih 2 jam.  
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4. Ketika robot Nao diaktifkan dan digerakkan, sebaiknya bersiap untuk 

mencegah Nao dari jatuh. Meskipun jika ia jatuh, robot tidak akan rusak 

akibat benda sekitar atau jatuh dari tempat tinggi, misalnya dari meja. Area 

aman untuk robot dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

Posisi robot juga penting untuk mencegah robot jatuh atau merusak dirinya 

sendiri. Tempatkan pada posisi stabil ketika tombol di dada ditekan, atau 

ketika memasang kabel. Sebelum memulai gerakan, yakinkan robot 

bergerak pada posisinya berada. 

 



12 
 

 
 

5. Robot Nao dapat berkomunikasi kepada penggunanya ketika kondisinya 

terlalu panas atau ketika baterainya sudah hampir habis. Ketika robot 

mengatakan “Energy” menandakan baterai sudah hampir habis. Ketika 

robot mengatakan “Heat” menandakan motor servo pada sendi sudah 

panas, lalu servo akan berkurang kekuatannya sebagai perlindungan. 

   

6. Hindari memainkan jari pada robot dan memutar lengan robot ketika dalam 

kondisi mati. 

 

7. Ketika ingin membersihkan robot, gunakan lap basah untuk membersihkan 

kotoran pada robot Nao. 

  



13 
 

 
 

BAGIAN 3 

MENGHUBUNGKAN NAO DENGAN KOMPUTER 

Robot Nao dalam berkomunikasi dengan komputer yang digunakan untuk 

memprogram robot, terdapat dua cara untuk menghubungkan komputer dengan 

robot Nao. Menggunakan koneksi melalui kabel Lan atau menggunakan jaringan 

Wi-Fi. Untuk menggunakan koneksi wireless, robot harus diatur pengaturannya 

terlebih dahulu. 

1. Menghubungkan robot Nao dengan komputer melalui kabel Lan 

Lepaskan penutup yang ada di belakang kepala robot untuk bisa 

menggunakan koneksi dengan kabel Lan. Lalu hubungkan kabel Lan di tempat 

yang disediakan. 

 

Lalu hubungkan kabel Lan yang ada pada robot ke router yang telah 

disiapkan. Komputer yang digunakan hubungkan ke jaringan WiFi router yang 

sama dengan robot Nao gunakan. Dengan menggunakan aplikasi Choregraphe 

yang akan dijelaskan berikutnya, dengan memilih menu connect to akan ada 

tampilan robot Nao yang sudah terhubung dengan komputer. 



14 
 

 
 

2. Menghubungkan robot Nao dengan komputer menggunakan Wi-Fi 

Sebelum menggunakan jaringan Wi-Fi untuk menghubungkan robot 

dengan komputer, lakukan prosedur yang sama pada nomor 1. Nao akan secara 

otomatis mengatur IP menggunakan DHCP. Ketika menekan tombol power yang 

ada di dada robot ketika Nao sudah terhubung ke router, robot akan berbicara : 

“Hello, I’m Nao. My internet address is xxx xxx xxx xxx, battery is fully charged.” 

xxx xxx xxx xxx merupakan alamat IP Nao yang aktif. Masukan alamat IP 

tersebut ke browser yang ada pada komputer. Lalu akan muncul seperti pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

Untuk Login masukan ID = nao dan password = nao. Setelah itu pilih 

menu Network yang ada di dalamnya. Pada kali ini akan dicontohkan untuk 

menghubungkan Wi-Fi dengan nama Wi-Fi “ALDEBARAN-NAO”. 
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BAGIAN 4 

APLIKASI CHOREGRAPHE 

 

 Choregraphe merupakan aplikasi untuk digunakan pada robot Nao untuk 

memberi perintah atau memprogram robot Nao berbasis graphic-based 

programming. Tidak seperti text-based programming, graphic-based 

programming lebih sedikit menggunakan teks untuk pemrogramannya dan 

pemrogramannya lebih menggunakan mouse daripada menggunakan keyboard 

untuk membuat kode program. Choregraphe dapat digunakan pada sistem 

Windows, Linux, dan Mac OS. Tampilan aplikasi Choregraphe dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini 

 

Aplikasi Choregraphe 
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Keterangan : 

1. Menu Screen   2. Kotak library  

 3. Kotak diagram program 4. 3D Nao 

 

4.1. Instalasi Software Choregraphe 

1. Pertama buka installer robot NAO pada laptop/ computer berikut caranya 

dapat dilihat pada gambar di bawah. Software tersedia pada CD yang ada 

pada robot Nao. Install menurut sistem komputer masing-masing. Yang 

pada contoh kali ini menggunakan sistem windows 

 

 

 

2. Setelah meng-klik installer pada Nao maka terlihat seperti pada gambar di 

bawah lalu klik Install untuk menginstall software NAO 
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3. Setelah meng-klik  install   klik next seperti yang terlihat pada gambar di 

bawah 

 

 

 

4. Setelah next   lalu klik next seperti pada gambar di bawah 
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5. Lalu pilih tempat penyimpanan software NAO lalu setelah itu klik next 

lagi seperti pada gambar di bawah 

 
 

6. Setelah memilih tempat penyimpanan maka klik install untuk menginstall 

software robot NAO seperti pada gambar di bawah 
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7. Lalu tunggu proses instalan software robot NAO 

 

 

8. Selesai menginstall software robot NAO seperti pada di bawah lalu klik 

finish. 
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9. Setelah finish   klik OK 

 
 

10. Setelah selesai otomatis software akan meminta license key seperti pada 

gambar di bawah 
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11. Setelah itu masukkan license key : 156e-7533-6409-0528-6f13-5427-

400e-7f60-5f49-5a40, seperti pada gambar  

 

 

12. Software NAO siap digunakan dan robot NAO siap diprogram seperti 

pada gambar di bawah. 
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13.     Untuk mengoneksikan komputer dengan robot gunakan perintah “connect 

to”   pada  menu screen. Dan jika ingin menjalankan program pilih perintah 

“play” pada menu screen. Pada gambar sebelah kiri adalah “connect to” dan 

kanan adalah “play” 

 

 

14.   Ketika memilih perintah “connect to” akan terlihat tampilan seperti di 

bawah ini. Dan pilih robot Nao yang terdeteksi oleh komputer. 
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