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Penggunaan air SanitasiKeberlanjutan Konsumsi AirIlmu bumi

Menengah

Jejak Konsumsi Air

Sekitar satu 
pekan
Kampanye lingkungan akan membutuh-

kan waktu lebih lama. Proyek juga dapat 

dikaitkan dengan proyek riset bertopik dan 

kegiatan berbeda agar lebih besar skalanya 

(misalnya, topik air, sumber daya lain yang 

terkait, dampak lingkungan, dll.)

100% 20 % 20 % 0 %

SASARAN KEGIATAN 

Meningkatkan kesadaran murid tentang penggunaan air di rumah tang-

ga dan oleh keluarga serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Tujuan 

akhirnya adalah mengurangi konsumsi air dalam kehidupan sehari-hari 

dan mendorong murid untuk melihat kebiasaan dan standar hidupnya 

dalam konteks yang lebih besar serta memulai perubahan dari langkah 

sederhana. Murid bisa membuat kampanye lingkungan hidup untuk 

teman-teman sebaya. Dapat pula diadakan tantangan untuk melihat 

murid yang paling efi sien dalam menggunakan air, termasuk penggu-

naan ulangnya.

Mengapa kita membutuhkan air? 

Bagaimana kamu akan melakukan riset ini? Apa bahan, peralatan, dll. 

yang ada di sekitarmu?

Untuk apa saja air digunakan? 2

Apa hasil yang diharapkan—berdasarkan konsumsi airmu dan perilaku 

konsumsi?

2

Apa yang berhasil? Apa yang tidak berhasil? 

Bagaimana kamu mengubah strategimu?

4

Apakah ada perubahan?5

Apa saja yang kamu amati?3

Dari mana air berasal? 3

Menurutmu, berapa banyak air yang kamu konsumsi setiap harinya?4

Menurutmu, berapa banyak air yang dikonsumsi di rumahmu?5

Mengapa hal-hal ini penting?8

Bagaimana kita bisa menggunakan air dengan lebih baik, dan 

bagaimana kita bisa mengurangi konsumsi air?  

7

Bagaimana manusia menggunakan air—apakah kita menggu-

nakannya sebaik mungkin atau air langsung dibuang ke saluran 

pembuangan?

6

PERTANYAAN PANDUAN

Pertanyaan panduan penelitian

BAHASAN TOPIK KATA KUNCI

KAITAN DENGAN SDG

KOMPOSISI STEM

DURASI



D
e

si
g

n
e

d
 b

y
 G

ro
u

p
e

-D
e

jo
u

r.
d

e

2/3

Apa yang menurutmu mengejutkan? Apa yang kamu 

pelajari? Perubahan apa yang ingin kamu 

pertahankan?

6

Apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang lain? 

(Sampaikan kisahmu)

7

Apa yang harus diubah pada tingkat yang lebih luas 

(misal, lingkungan tempat tinggalmu) agar penurunan 

konsumsi air bisa terus berlangsung—siapa yang bisa 

diajak bekerja sama? 

8

Tagging and recording based on observa-
tion and data entry of water leaking, loss 
or eventual lower water pressure, among 
others.

2

Pencatatan konsumsi air dan alat yang digunakan:3

Penggunaan air secara aktual di rumah: 

carilah strategi-strategi yang bisa digu-

nakan untuk menghemat konsumsi air.

a

Konsumsi dan pengukuran: dilakukan 

di rumah murid dalam periode waktu 

tertentu. Pengukuran dilakukan menggu-

nakan satuan yang distandarkan.

b

ALAT DAN BAHAN

Membuat alat ukur untuk memantau konsum-

si air harian (kontainer air besar yang biasa 

ditemukan di supermarket dan toko di sekitar 

rumah bisa digunakan juga untuk tujuan ini)

Sebelum memulai proyek, fasilitator perlu 

menyesuaikan pertanyaan riset di atas dengan 

karakteristik pesertanya, kemudian menentu-

kan durasi waktu proyek. Selain itu, sampaikan 

nomor kontak otoritas setempat dan lembaga 

terkait kepada peserta. Terakhir, buat me-

kanisme komunikasi yang jelas dengan peserta: 

bagaimana mencatat dan melaporkan kemajuan 

proyek serta hasil, bagaimana mereka akan 

mendapatkan masukan dari fasilitator; dan 

media apa yang digunakan jika mereka mem-

buat kampanye? (sesuaikan dengan kebijakan 

sekolah/peraturan terkait penggunaan media 

dan foto/video peserta; perhatikan batasan usia 

bagi pengguna media sosial).

Proyeknya sendiri tidak membutuhkan banyak 

peralatan: Murid diminta memilih cara untuk 

mengukur konsumsi airnya—bisa dengan 

wadah-wadah/kontainer, wadah pengukur 

(dalam liter), timbangan, dll. Selama proyek ber-

langsung, murid mungkin mendapatkan ide cara 

mengubah kebiasaan konsumsi air, sehingga 

membutuhkan bahan berbeda. Murid juga bisa 

melihat meteran air di rumahnya, tetapi cara ini 

tidak harus dilakukan. Untuk dokumentasi dan 

pelaporan, manfaatkanlah koneksi internet, alat 

untuk mencatat, dan memfoto atau membuat 

video singkat jika memungkinkan.

6-litre bottle 20-litre bottle
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Kuantifi kasi dan perbandingan keluaran 

(output) aliran air.

c

Mendata hasil pengukuran air untuk 

melihat penurunan konsumsi air atau 

perubahan pola penggunaan air. Hal 

ini bisa menjadi awal menuju penu-

runan konsumsi air di rumah tangga 

dan, kelak, di masyarakat tempat murid 

melaksanakan proyek.

d

Tujuan: mengetahui berapa banyak air yang 

digunakan, baik yang dikonsumsi maupun dibuang—

dan menurunkan jumlah itu. Selanjutnya, menye-

barluaskan hal ini kepada teman sebaya, lingkungan 

terdekat, dan pembuat keputusan.

Murid menetapkan langkah-langkah dan tang-

gal pelaksanaan pengamatan. Langkah/prosedur 

penelitian disesuaikan dengan kondisi di rumah murid 

masing-masing.

2

Untuk sosialisasi informasi dan hasil penelitian: gu-

nakan selebaran, atau video pendek berisi tutorial/

tips menghemat air. Hal ini bisa dibuat dalam skala 

kecil, sesuai dengan kondisi di rumah.

3

TUGAS/LANGKAH-LANGKAH

Proyek ini adalah proyek penelitian mandiri berskala kecil  yang 

bisa diintegrasikan dengan program kampanye yang lebih luas. 

Proyek dirancang agar bisa terlaksana dalam konteks pembe-

lajaran jarak jauh. Fasilitator berperan sebagai penasihat dan 

memberikan masukan, tetapi perencanaan dan pelaksanaan 

penelitian diserahkan kepada murid.

Murid akan menerima materi berisi pertanyaan panduan dan 

petunjuk waktu. Masukan dari fasilitator diberikan untuk setiap 

langkah penelitian. Murid diminta mempertimbangkan pelaksa-

naan “penelitiannya” berdasarkan konteks mereka masing-mas-

ing (kondisi rumah, ketersediaan alat ukur), kemudian membuat 

rencana penelitian:

Murid didorong untuk menghubungi pejabat setempat, pengam-

bil keputusan, dan pemangku kepentingan untuk menyampai-

kan pandangan mereka serta tentang pentingnya mengubah 

penggunaan air di masyarakat. Fasilitator perlu menyediakan 

nomor kontak pihak-pihak tadi untuk memudahkan murid 

melaksanakan langkah ini. Alasan langkah ini dibuat adalah 

agar peserta merasakan sendiri bahwa tindakan dan pembela-

jaran mereka bukan hanya untuk kepentingan akademis, tetapi 

juga penting bagi masyarakat.

Diskusi bisa memperkaya wawasan murid. Hal ini juga 

bergantung pada alat teknis dan periode waktu. Jika 

memungkinkan, pertemuan dan diskusi (daring) dengan 

pengambil keputusan lokal bisa memotivasi murid untuk 

berinteraksi.

DISKUSI TAMBAHAN 

Tips menghemat air/pembelajaran lebih jauh dengan 

sumber-sumber informasi terkait konsumsi air.

PERLUASAN KEGIATAN

PENYUSUN
Viola Kessel, Carlos Cortés
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