
1/4

MATA PELAJARAN TOPIK KATA KUNCI

Air Bersih Memurnikan AirFiltrasi Pemurnian AirKimia Biologi

Pemurnian Air

Pemula
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Salah satu masalah utama di banyak daerah adalah akses terhadap air bersih. 
Air saat ini dapat dikatakan langka, sehingga dibutuhkan teknologi yang dapat 
mempermudah penyediaan air, terutama air bersih. Air dapat diperoleh dari 
berbagai sumber, bahkan dari air limbah. Di sebagian besar tempat di Indone-
sia, teknik pemurnian air sederhana menggunakan bahan alami telah diterap-
kan sejak lama. Air kotor di sungai dapat dimurnikan dengan menggunakan 
bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Teknologi pemurnian dapat dibuat menggunakan reaktor sederhana dan 
bahan-bahan alami yang disesuaikan dengan tingkat pemurnian.

PengantarKAITAN DENGAN SDG 

Sasaran Kegiatan

Merancang dengan kritis perangkat untuk memurnikan air.

Memahami karakteristik dan fungsi masing-masing 
komponen dalam perangkat pemurnian air.

Alat dan Bahan
Air Limbah

Batu, ijuk, pasir, kerikil halus, 
kerikil kasar, arang

Wadah transparan 
berukuran sedang

Wadah transparan 
dengan cerat

Cangkir atau gelas 
transparan

Petunjuk Keselamatan

Hati-hati saat menggunakan pisau atau gunting 
untuk memotong botol.

Tepi botol plastik mungkin tajam dan menyebabkan 
cedera.

Proyek
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Pertanyaan Panduan

Aspek apa yang perlu diperhatikan dalam 
perancangan perangkat pemurni air?

1

Mengapa kita menggunakan bahan-bahan 
tersebut untuk menjernihkan air?

Rancangan mana yang paling efektif untuk 
memurnikan air berdasarkan bahan-bahan 
yang ditentukan?

2

3

Bandingkanlah kekeruhan air sebelum dan 
sesudah pemurnian!

4

Kiat untuk Guru

Bagilah siswa ke dalam 2 atau 3 kelompok. 
Berikan masing-masing kelompok bahan yang 
diperlukan untuk membandingkan hasil air 
dengan menggunakan kombinasi bahan yang 
berbeda.

1

Para siswa juga dapat ditantang untuk 
memodifi kasi desain sistem untuk aliran atau 
wadah air.

2

Potonglah satu botol kosong di bagian bawah.1

Pasanglah kapas atau kain di ujung botol yang 
lain lalu ikat dengan karet gelang atau benang.

2

Buatlah lapisan bahan saringan dengan mema-
sukkan bahan-bahan berikut secara berurutan 
ke dalam botol: batu → kerikil → arang → pasir 
halus → serat kelapa → pasir halus → serat kelapa. 
Lihat gambar di bawah.

3

Catatlah urutan lapisan yang kamu buat jika 
berbeda dari instruksi.

4

Tuanglah air kotor ke dalam botol dan amati 
air yang keluar.

5

Bandingkanlah kejernihan air yang keluar 
dengan air yang masuk. Simpan air untuk 
perbandingan selanjutnya.

6

Amati dan catat kecepatan dalam proses 
penyaringan. Kecepatan proses penyaringan 
dapat dihitung dengan membandingkan volume 
air yang disimpan pada waktu tertentu 
(misalnya dalam 15 menit).

7

Untuk percobaan kedua, ganti urutan lapisan 
material sesuai dengan kesepakatan kelompok.

8

Bandingkan kualitas air yang disaring oleh setiap 
kelompok.

10

Bandingkan aliran air dan waktu aliran dengan 
percobaan pertama.

9

Tugas

1

Cotton
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Fig 2
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Pertanyaan Seputar Percobaan

Apakah kamu mengetahui teknik pemurnian air sederhana? Buatlah skemanya dan jelaskan.T

Teknik pemurnian air sederhana menggunakan lapisan yang terbuat dari beberapa bahan seperti 
pasir, kerikil, batu, arang, serat kelapa atau serat kelapa, dan kain katun atau katun. Air kotor dapat 
dituangkan dari bagian atas yang terbuka, kemudian air akan mengalir melalui botol dan mengalir 
keluar di bagian bawah sebagai air bersih. 

A

MATA PELAJARAN TOPIK KATA KUNCI

Air Bersih Memurnikan AirFiltrasi Pemurnian AirKimia Biologi

Pemurnian Air

PemulaProyek



4/4

Penilaian

Skor

Jawaban lengkap 
dan disertai dengan 

skema

Jawaban tidak 
lengkap tetapi 

disertai dengan 
skema

Jawaban lengkap 
tetapi tidak disertai 

dengan skema

Jawaban tidak lengkap 
dan tidak disertai 
dengan skema
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