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Air yang dituangkan dari ember akan mengalir ke tanah secara alami. Ini 
merupakan sifat air pada umumnya, yakni selalu mengalir ke tempat yang 
lebih rendah karena pengaruh gravitasi.

Kecepatan air mengalir bergantung pada jumlah gaya yang diberikan. Air 
yang keluar dari pistol air akan bergerak cepat karena didorong oleh suatu 
daya. Begitu pula ketika air dituangkan ke dalam corong, bagian lebar 
corong akan terisi dengan cepat karena air dapat bergerak lebih cepat di 
area yang luas. Namun, ketika tiba di leher corong yang sempit aliran air 
pun melambat. Ini membuktikan bahwa ketika air bergerak dari ruang yang 
lebih luas ke ruang yang lebih sempit, tekanan air akan semakin tinggi.
Hujan akan bergerak lebih cepat di permukaan jendela daripada di dinding. 
Ini disebabkan karena permukaan dinding yang lebih kasar menimbulkan 
gesekan, sehingga kecepatan air melambat. Gravitasi, gaya, dan gesekan 
memengaruhi tekanan air dan seberapa cepat air mengalir. Arah aliran air 
dipengaruhi oleh gravitasi.

Air dapat mengalir dengan berbagai cara. Studi tentang bagaimana air 
mengalir adalah bagian dari cabang fisika yang disebut dinamika fluida. 
Dalam percobaan ini, siswa akan mempelajari bagaimana air mengalir den-
gan mengamati gerakan bola plastik. Jika dihubungkan dengan kehidupan 
nyata, melalui percobaan ini siswa belajar memahami ilmu terasering dalam 
pertanian.

Terasering Banaue di Filipina adalah sawah berundak yang membentang 
di sisi gunung. Bentuknya memungkinkan petani menanam padi di lereng 
gunung yang sangat curam. Hebatnya, struktur ini berusia 2.000 tahun — 
artinya terasering itu dibuat dengan tangan, tanpa peralatan konstruksi 
modern!

Terasering diairi dengan sistem irigasi (sistem pengairan buatan dalam bi-
dang pertanian) yang menyalurkan mata air gunung melalui lapisan-lapisan 
sawah. Ini membuktikan bahwa sistem irigasi sangat dipengaruhi oleh 
gravitasi (gaya yang menarik benda-benda ke bawah) ketika air mengalir 
menuruni lereng gunung.

Tujuan kegiatan ini adalah membuat model terasering Banaue meng-
gunakan bahan rumah tangga sederhana (Gambar 2). Para siswa akan 
merancang struktur terasering, sehingga manik-manik plastik atau kayu 
dibawa turun dari lapisan atas dengan air mengalir untuk mensimulasikan 
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Pemandangan sawah Banaue, keajaiban 
teknik kuno di Filipina
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Model yang meniru terasering Banaue.

sistem irigasi sawah. Manik-manik itu memiliki bisa mengapung sebab 
kerapatannya (massa per satuan volume) lebih rendah daripada kerapatan 
air. Selain itu, viskositas air juga akan mengakibatkan friksi (gaya yang 
menahan gerakan) ketika air melewati atau berada di sekitar suatu benda.

Hasil percobaan pertama merancang bentuk mesin dan membangunnya 
biasanya tidak sesempurnya yang diarapkan. Namun, yang terpenting, do-
ronglah murid untuk terus kreatif mencari ide-ide desain, mengujinya, dan 
memodifikasi desain untuk hasil yang lebih baik. 

Ingat, insinyur profesional sekalipun jarang langsung mendapatkan 
hasil yang benar pada percobaan pertama!

Sasaran Kegiatan

Membuat sebuah model sistem irigasi bertingkat menggunakan 
air mengalir yang dapat mengangkut manik-manik. Manik-manik 
diletakkan di lapisan paling atas dan akan mengalir ke lapisan 
yang lebih rendah, sampai akhirnya tertahan di lapisan paling 

Memahami sifat dan karakteristik air.

Memahami jenis aliran yang digunakan dan sains di balik 
sistem irigasi pertanian terasering.

Alat dan Bahan
Gelas plastik/kertas 
besar/kecil 

Kertas aluminium  

Stik es krim

Selotip

Jika percobaan dilakukan di dalam ruangan, 
dibutuhkan bak plastik besar untuk menampung air. 
Percobaan dapat juga dilakukan di luar ruangan 
agar siswa lebih leluasa bereksperimen dan tidak 
harus mengkhawatirkan tumpahan air.

Air keran

Manik-manik kayu/plastik 
berdiameter 12 mm. Ma-
nik-manik boleh memiliki 
lubang di tengah. Jangan 
gunakan kelereng atau koin 
karena akan tenggelam!

Petunjuk 
Keselamatan

Hati-hati saat meng-
gunakan gunting, 
pisau, atau gergaji saat 
memotong kayu atau 
logam!

Hati-hati saat meng-
gunakan lem tembak 
karena sangat panas!
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Apakah yang dimaksud dengan aliran laminar?5

Apa tujuan dibuatnya sistem terasering dalam 
pertanian?

6

Apa itu terasering dan apa manfaatnya?7

Bagaimana  sistem terasering dapat 
mengurangi erosi?

8

Apa kerugian dari sistem terasering?9

Apa pentingnya sistem terasering dalam 
pertanian?

10
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Pertanyaan Panduan

Prosedur 

Faktor apa yang menyebabkan suatu benda 
dapat mengambang di air?

1

Bagaimana sawah dapat diairi tanpa 
menggunakan listrik atau peralatan modern?

Mengapa air tetap cair pada suhu yang tinggi? 
Bagaimana fenomena ini bermanfaat bagi 
makhluk hidup?

Apakah es yang mengambang memiliki 
manfaat bagi hewan di alam? Jika ya, apa 
manfaatnya?

2

3

4

Fig 3

(Langkah, cara kerja, dan cara membuat alat)

10 beads start in the top layer

Beads are carried to lower 
layers by flowing water

Bottom of each layer  
must be above 

 top of the next layer.

Water is poured from a bottle  
into the toplayer only. Do not pour  
into the other layers.

Each layer must be 
at least 1 cm deep

1 cm min

Layers can be 
any shape
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Bentuk lapisan terasering tidak dibatasi. Lapisan 
tidak harus memiliki bentuk yang sama, tetapi 
setiap lapisan harus menahan setidaknya 1 cm 
air pada titik terdalamnya (lihat Gambar 3).

2

Model hanya boleh dibuat dengan alat dan 
bahan yang telah ditentukan.

1

Model harus memiliki minimal dua dan 
maksimal 10 lapis undakan.

3

Bagian bawah setiap lapisan harus lebih tinggi 
dari bagian atas lapisan berikutnya 
(lihat Gambar 3).

4

Kesepuluh manik-manik mula-mula diletakkan 
di lapisan paling atas.

5

Air hanya boleh dituangkan ke lapisan paling 
atas. Tidak ada batasan seberapa cepat atau 
lambat air dituangkan.

6

Jangan menyentuh model atau manik-manik 
selama percobaan.  Namun, kamu dapat men-
cobanya berkali-kali untuk hasil yang terbaik. 
Jika model yang kamu buat rusak atau tidak 
berfungsi seperti yang diharapkan, kamu boleh 
mencoba dari awal lagi (tuangkan semua air 
dan kembalikan kesepuluh manik-manik ke 
lapisan atas).

7
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Tujuan proyek ini adalah membuat sistem irigasi 
bertenaga gravitasi yang meniru model terasering 
Banaue di Filipina.

Pengenalan (5 menit)

Jelaskan tantangan dalam percobaan ini pada siswa. 
Terangkan bahwa tujuan utama proyek ini adalah 
membuat sebuah model terasering dan mengujinya.

Rancangan percobaan

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 pertanyaan-pertanyaan ini terjawab, 
pilihkan satu desain yang akan digunakan dalam perco-
baan ini.

Pembuatan Perangkat

Setelah memilih desain, mulailah membuat model 
terasering. 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.

Aturan pembuatan perangkat

Siswa hanya boleh menggunakan alat dan 
bahan yang telah disebutkan di atas. 

Perangkat yang dibuat cukup satu saja dan 
boleh berbeda dengan teman yang lain. 

Perangkat harus dapat berdiri sendiri; tidak 
ditancapkan ke tanah atau ditahan oleh siswa.

Uji Coba

Setelah perangkat selesai dibuat, letakkan di atas meja 
dan cobalah. Di sini, kamu berkesempatan mengidentifi-
kasi kekurangan-kekurangan perangkatmu untuk  diper-
baiki. Aspek yang dipertimbangkan adalah:
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Keluarkan air yang ada pada model.

Tempatkan kesepuluh manik-manik di bagian 
teratas. Pastikan manik-manik tidak bergerak 
atau berguling sebelum melakukan langkah 
selanjutnya.

Isi botol plastik dengan 1 liter air.

Aturan Uji Coba

Tuang air ke lapisan paling atas.4

Tidak ada batasan seberapa 
cepat atau lambat air dituangkan.

1

Tunggu sampai air berhenti mengalir dan 
semua manik-manik berhenti bergerak.

5

Jika perlu melakukan perbaikan, ulangi 
percobaan dari awal dan hitunglah jumlah 
percobaan yang gagal.

6

Air dituangkan hanya ke lapisan 
paling atas, jangan ke lapisan lainnya.

2

Gunakanlah semua air dan 
jangan mengisi ulang botol.

3

Penilaian

Menggunakan model terasering, dapatkah kamu menunjukkan bagaimana sedimen diangkut ke sisi 
gunung? Apa yang terjadi ketika lapisan atas diisi dengan  dengan tanah dan bukan manik-manik? 
Dapatkah kamu memahami mengapa erosi menimbulkan kendala bagi sawah terasering?

Uji desain dengan menuangkan air secara perlahan / cepat dan amati berapa banyak 
manik-manik yang bergerak dari lapisan atas ke lapisan bawah tanpa jatuh keluar dari model.
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