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Mesin penyortir punya berbagai bentuk dan ukuran—mulai dari penyor-
tir mainan hingga mesin industri besar yang digunakan untuk mengolah 
makanan ataupun barang tambang. Lepas dari benda yang dipilah, mesin-
mesin ini punya satu kesamaan: mesin membuat pekerjaan yang amat 
sulit—bahkan mustahil—dikerjakan manusia dapat berjalan secara otoma-
tis! Memillah-milah uang kembalian atau menyaring tepung dengan alat pe-
nyaring mungkin masih bisa dilakukan dengan tangan. Namun, bagaimana 
dengan bank yang harus memilah ribuan koin; atau pabrik makanan yang 
harus menyaring ribuan kilogram tepung? Pastilah pekerjaan besar ini 
membutuhkan mesin untuk menyelesaikannya.

Hal yang sama berlaku di industri tambang. Dahulu, penambang meng-
gunakan proses manual yang disebut pendulangan untuk memisahkan biji 
emas dari kotoran dan pasir menggunakan semacam piring besar. Kini, 
industri tambang modern menggunakan berbagai proses otomatis untuk 
memisahkan batu dan mineral berharga dan kotoran dan batuan lain. Ada 
sistem sortir yang menggunakan sensor listrik dengan mekanisme rumit—
misalnya, untuk melihat kandungan magnet atau kemampuan logam yang 
ditambang memantulkan cahaya, kemdian menyortirnya.
 
Ada pula yang menggunakan metode mekanis saringan untuk partikel. 
Partikel berdiameter kecil bisa melewati saringan, sementara partikel besar 
akan tetap di tempatnya. Selain itu, terdapat sistem yang menggunakan 
letupan udara yang terkompresi untuk menyemprot zat-zat ringan, se-
mentara zat dengan kepadatan lebih tinggi tetap di tempatnya. Seringkali, 
mesin-mesin ini bekerja dengan mesin, tetapi ada sistem sederhana yang 
mengandalkan hanya gravitasi.

Tujuan proyek ini adalah membuat mesin pemisah bola bertenaga gravi-
tasi. Mesin diharapkan bisa memilah bola plastik besar dan kecil (masing-
masing mewakili batu dan berlian), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 
1 dan 2. Peserta percobaan akan mulai dengan satu gelas berisi dua bola 
berbeda ukuran. Tuangkan bola ke dalam mesin, kemudian biarkan mesin 
memilah dan meletakkan bola ke dalam dua gelas berbeda. Ingat, mesin 
pada Gambar 1 dan 2 hanyalah contoh untuk memandu peserta, tetapi 
bukan berarti merupakan cara terbaik melakukan percobaan ini. Peserta 
diharapkan membuat desain mesin sendiri yang lebih kreatif ataupun lebih 
efektif kerjanya.
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Gambar 1. 

Gambar 2. 

Contoh alat sortir bertenaga gravitasi. Mesini ini 
dirancang memilah bola berdasarkan diameter 
bola. Bola dituang ke saluran di bagian atas, ke-
mudian meluncur ke stik es krim di bawahnya. 
Bola kecil akan jatuh melalui celah-celah stik es 
krim ke gelas pertama, sementara bola yang 
lebih besar akan terus meluncur ke gelas kedua.

Contoh lain alat sortir bertenaga gravitasi. Alat 
ini menggunakan tuas untuk memisahkan bola 
yang lebih besar dan berat dengan bola yang 
lebih kecil dan ringan. Bola dituang ke saluran 
di bagian paling atas, kemudian meluncur dan 
jatuh ke tuas di bagian bawah. Bola yang lebih 
kecil dan ringan tidak membuat tuas terangkat, 
sehingga akan meluncur ke sebelah kanan. Bola 
yang lebih berat bisa mengangakt tuas, sehing-
ga akan meluncur ke kiri.

Alat dan Bahan
Gelas kertas atau plastik

Stik es krim

Kardus untuk diletakkan di dasar

Selotip

Lem

Petunjuk Keselamatan

Berhati-hatilah saat menggunakan gunting, pisau, 
atau gergaji tangan untuk memotong kayu atau 
potongan logam
Berhati-hatilah saat menggunakan lem panas karena 
bisa sangat panas!
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Sasaran Kegiatan

Membuat alat pemilah bertenaga gravitasi yang bisa 
memisahkan bola plastik berukuran besar dan kecil.

Memahami bahwa gaya gravitasi bisa digunakan 
untuk memisahkan benda dengan massa berbeda.

Memahami konsep perbedaan massa, bobot, dan densitas 
sebagai konsep dasar pemilahan benda menggunakan 
gaya gravitasi.

Memahami penerapan pemilahan dengan gravitasi 
di industri tambang. 
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Tujuan proyek ini adalah membuat alat sortir benda 
bertenaga gravitasi yang mampu memisahkan bola ber-
diameter 6 mm dan 12 mm menggunakan bahan-bahan 
yang sudah ditentukan. Berdasarkan panduan berikut, 
siswa diminta memberikan nilai pada alatnya berdasar-
kan kecepatan alat menyortir bola dan banyaknya bahan 
yang digunakan.
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Pertanyaan panduan

Apa yang mendasari pemilahan benda 
berdasarkan gaya gravitasi?

1

Mengapa bobot dan massa seringkali keliru 
dimengerti?

7

Apa beda pemilahan gravitasi dengan 
pendulangan?

Di mana dapat kita temui pemilahan 
gravitasi dalam kehidupan sehari-hari?

2

3

Apa beda bobot dan massa?4

Mengapa bobot dan massa dianggap 
bersinonim di Bumi?

5

Bagaimana massa berhubungan dengan 
bobot?

6

Prosedur 

(Langkah, cara kerja, dan cara merancang 
percobaan) 

Alat pemilah harus sepenuhnya bertenaga 
gravitasi. Artinya, siswa tidak boleh menyentuh 
alat selama alat bekerja dan alat tidak boleh 
memiliki komponen listrik ataupun motor.

2

Alat pemilah hanya dapat dibuat menggunakan 
bahan-bahan yang sudah disebutkan.

1

Alat harus bisa diletakkan di atas potongan 
kardus berukuran 60 cm x 60 cm. Potongan 
kardus menjadi alas dan harus tetap berbentuk 
datar. Kardus tidak boleh dilipat atau dipotong 
kecil-kecil kemudian digunakan sebagai bagian 
dari komponen alat. Sebagai alas, kardus boleh 
direkatkan ke alat pemilah.

3

Alat pemilah harus menyortir dua jenis bola 
plastik ke dua gelas plastik atau kertas yang 
terpisah. Gelas harus dapat diangkat dengan 
mudah agar isinya dapat dihitung. Gelas tidak 
boleh berfungsi sebagai penopang alat atau 
disambungkan permanen ke alat.

4

Mulailah dengan satu gelas plastik/kertas berisi 
25 bola campuran berukuran 6 mm dan 12 mm. 
Isi gelas dapat dituangkan dengan cepat atau 
lambat sesuai keinginan, tetapi harus ditu-
angkan secara terus menerus tanpa berhenti 
hingga isi gelas habis.      
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Pengenalan (5 menit)

Jelaskan tantangan kepada siswa. Sampaikan bahwa 
tujuan utama percobaan ini adalah membuat mesin 
pemilah benda bertenaga gravitasi dan menguji kerjanya. 

Desain

Sebelum mulai membuat alat sortir, diskusikan terlebih 
dahulu desain-desain berbeda. Buatlah sketsa rancan-
gan alat di kertas. Rancangan mana yang kira-kira akan 
bekerja paling efektif sesuai peraturan dan bahan-bahan 
percobaan yang tersedia? Rancangan mana yang akan 
bekerja paling andal? Pertimbangkan pertanyaan-per-
tanyaan ini saat memilih rancangan yang akan dipakai 
dalam percobaan. 
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Membuat alat sortir

Uji coba

Setelah memilih desain, maka waktunya membuat alat. 
Boleh jadi, hasil desain di atas kertas tidak tampak atau 
tidak bekerja sesuai harapan. Tidak masalah! Kita tidak 
harus terpaku pada rencana awal. Rancangan boleh di-
modifikasi, atau bahkan dibuat ulang dengan desain yang 
sama sekali baru.

Setelah selesai dibuat, letakkan alat di atas meja untuk 
diuji. Inilah kesempatan siswa melihat kelemahan desain 
dan hal apa saja yang bisa disempurnakan.

Aturan membuat alat pemilah

Gunakan hanya bahan-bahan yang 
disebutkan.

Buat satu alat. Alat tiap kelompok bisa 
berbeda-beda. 

Alat harus bisa berdiri sendiri. Alat tidak boleh 
direkatkan atau ditancapkan ke lantai atau 
dipegang oleh seseorang.

Apa saja contoh alat atau mesin penyortir, 
pemilah, atau penyaring benda yang ada di 
sekitar kita?

Apa saja contoh alat atau mesin penyortir, 
pemilah, atau penyaring benda di lingkungan 
industri?

Cari video internet mengenai ragam mesin 
sortir. Bagaimana mesin bekerja?

Aturan uji coba

Mulailah dengan satu gelas plastik/kertas berisi 25 bola 
campuran berukuran 6 mm dan 12 mm. Isi gelas dapat 
dituangkan dengan cepat atau lambat sesuai keinginan, 
tetapi harus dituangkan secara terus menerus tanpa 
berhenti hingga isi gelas habis.

Penilaian

Buatlah mesin sortir bola yang ukurannya lebih 
besar, misalnya yang bisa digunakan menyortir 
bola seukuran bola tenis dan ping-pong.
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Buatlah alat sortir uang koin.5
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Gambar
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