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Abstrak 

Air, H2O adalah senyawa yang merupakan hasil ikatan dari unsur Hydrogen (H) yang bersenyawa kimia 
yang bersenyawa dengan unsur oksigen (O2). 14 miliyar tahun yang lalu setelah Big Bang di suatu gumpalan 
massa yang disebut Planet Bumi. Terjadinya air menjadi media memungkinkan terjadinya kehayatan pada 
sistem sel yang tumbuh. Terjadilah kehayatan pada tumbuhan dan kehidupan pada hewan yang kemudian 
terciptalah kehidupan manusia yang berakal dan bisa membuat peralatan bagi kebutuhannya. Air 
mempunyai sifat fisika dan kimia yang secara alam menumbuhkan kehidupan manusia dan dimanfaatkan 
oleh manusia yang tumbuh kecerdasannya , sebagai penumbuh pangan , papan dan sandang dan sumber 
energi untuk kegiatan produktif. Berbagai sifat fisika air yang kasatmata dibahas bagaimana dinamikanya 
bermanfaat, dan sifat mikronya menghasilkan sifat yang mendasari kesehatan manusia. Kehidupan manusia 
memanfaatkan dan memelihara kedekatannya dengan air menghasilkan peradaban. Kisah tentang air ini 
sangat indah apalagi diceriterakan dalam bentuk Kristal dan keajaiban sifat dari air dengan  bahasa fisika.  

Katakunci : Air struktur, Paramagnetik, merekam, bentuk kristal air, kesehatan. 

Pendahuluan 

Air adalah sumber kehidupan, tanpa air makhluk hidup akan mati. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 70% 
air. Sel-sel tubuh kita berisi berbagai banyak hal, tapi tidak ada yang lebih banyak atau lebih penting dari air. 
Bagian terbesar dari darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita adalah air. Tidak hanya manusia, tapi 
sebagian besar dari tubuh seluruh makhluk hidup terdiri dari air. Tidak hanya itu, sebagian besar planet bumi 
juga tertutupi oleh air. Tampaknya kehidupan ini mustahil ada tanpa air. Menurut Ilmu pengetahuan, air 
merupakan kumpulan molekul-molekul yang tersusun dari dua atom Hidrogen dan satu atom oksigen. Oleh 
karena itu untuk membahas tentang penciptaan air tidak bisa terlepas dari penciptaan unsur-unsur (atom) 
penyusunnya. Sedangkan membahas pembentukan (penciptaan) atom tidak akan terlepas dari proses 
terbentuknya alam semesta.  

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, air dipercayakan menjadi sumber kesehatan bagi manusia dimana 
pada saat nabi menjenguki sahabatnya yang sakit maka beliau mengambilkan segelas air lalu dibacakan surat 
Al-fatihah dan kemudian air tersebut diberikan kepada sahabatnya yang sakit sehingga membuat orang yang 
sakit kembali segar . hal ini memnujukkan bahwa peradabaan air yang yang yakini bahwa air dapat 
menyembuhkan itu sudah mulai dari jaman dahulu sampai sekarang, yang mana ini pernah dinyatakan syirik, 
namun ilmu pengetahuan membuktikan bahwa air adalah sumber kesehatan bagi kehidupan makhluk hidup. 
Seorang ilmuwan Jepang, Dr Masaru Emoto telah melakukan penelitian tentang perilaku air dalam bentuk 
kristal es. Hasil penelitian Dr. Masaru Emoto yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “The 
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 True Power Of Water” [Hikmah Air dalam Olahjiwa], (MQS Publishing, 2006), merupakan pengalaman 
menakjubkan karena membuktikan bahwa air ternyata “hidup” dan dapat merespon apa yang disampaikan 
manusia. 

 
 

Air 

 

Gambar 1. Molekul Air 

 
Air merupakan substansi kimia dengan rumus kimia H2O : satu molekul air tersusun atas dua atom 

hidrogen yang terikat dengan kovalen pada satu atom oksigen. Dimana dari masing masing unsur memiliki 
jumlah elektron yang berbeda Oksigen dikelilingi 8 elektron,Hidrogen dikelilingi 2 elektron. Molekul H2O 
Mengandung 2 Pasang Elektron Ikatan Dan 2 Pasang Elektron Bebas Seperti Yang Terlihat Pada Gambar 1. 

 

Asal Usul Terjadinya Air 

Ilmu pengetahuan menerangkan kejadian alam semesta bermula dari suatu ledakan (big bang). Alam 
semesta terjadi dari suatu proses 14 miliar tahun yang lalu, yang berdasarkan pengamatan pergerakan galaksi 
lain terhadap galaksi bimasakti, dimana matahari bergerak menjauh. Dahulu semua menyatu lalu terjadi 
ledakan besar (big bag), satuan massa terpecah dan terpental menjauh, dan terjadi pengembangan alam 
semesta seperti yang terlihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2 asal usul kejadian air,  sumber :http://saripedia.wordpress.com 
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 Ketika ledakan massa tersebut dalam bentuk energi  (panas) sangat tinggi. Energi tersebut kemudian 
suhunya turun, terjadilah resonan-resonan yaitu proses pengumpalan membentuk partikel elementer seperti 
neukleon (neutron,proton), baryon, quark, gluon,meson, lepton, dan elektron. Pada saat ini proton dan 
elektron saling tarik menarik dan terbentuklah atom yang paling primitif yang kita kenal saat ini sebagai salah 
satu pembentukan air yaitu hidrogen. Kejadian ini telah dijelaskan dalam al-qur’an surat al-anbiya/21:30, 
yang berbunyi. 

“Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya menyatu, kemudian 
kami pisahkan antara keduanya;dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka 
mengapa mereka tidak berima?” (Al-Anbiya; 21:30). 

Pada detik-detik pertama terjadinya ledakan, semesta memuai dengan kecepatan yang sangat tinggi ketika 
itu radiasi energi dan materi bebaur. Dalam waktu setahun setelah ledakan, suhu menurun terus menerus 
dengan berkembangnya alam semesta dan tidak terhingga menjadi beberapa puluh ribu milliyar derajat. 
Ketika itu reaksi materi dan anti materi yang saling menghilangkan antara satu dan lainya yang menghasilkan 
sinar gamma. Selama reaksi ini partikel-partikel penyusun atom seperti proton dan electron tetap bertahan. 
Seribu tahun setelah ledakan, suhu turun menjadi 30000 K. Pada saat ini proton dan electron saling tarik 
menarik dan terbentuklah atom yang paling primitif yang dikenal saat ini sebagai salah satu unsur 
pembentukan air yaitu Hidrogen. 

Sejak 3,9 miliyar tahun setelah terjadi big bag yang lalu hujan metor menyerang bumi, meteor tersebut 
merupakan sisa dari pembentukan tata surya. Didalam meteor tersebut terdapat Kristal yang terlihat seperti 
butiran garam, dan didalam Kristal terdapat sedikit air. Misile mematikan ini, berisikan komponen penting 
bagi kehidupan manusia di Bumi. Hanya sedikit air yang terdapat dalam setiap meteorid, tetapi disaat 
meteorid  membombardir bumi selama 20 juta tahun, cukup untuk membuat lautan. Inti bumi tetap cair, 
namun dipermukaan sukup dingin untuk membentuk daratan. Dengan suhu udara sekitar 170 0C. dari proses 
kejadian tersebut kita dapat mengkonsumsi ini disetiap gelasnya, setiap botol dan setiap tetes air dan 
samudra, telah berumur miliyaran tahunnya. 
 

Struktur Molekul Air 

 

 

Gambar 3. Molekul Air 

Pada Gambar 3 terlihat bahwa molekul H2O mengandung 2 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron 
bebas. Pasangan elektron bebas yang terdapat pada H2O cenderung saling tarik menarik antar molekul. 
Akibatnya, kedua pasang elektron ikatan OH terdorong dan saling mendekat satu sama lain.  Sehingga 
molekul  air berbentuk V dengan sudut ikatan H–O–H = 104,5o.  Tarikan atom oksigen pada elektron-
elektron ikatan jauh lebih kuat daripada yang dilakukan oleh atom hidrogen, sehingga meninggalkan jumlah 
muatan positif pada kedua atom hidrogen, dan jumlah muatan negatif pada atom oksigen. Adanya muatan 
pada atom tersebut membuat molekul air memiliki sejumlah momen dipol sebesar 1.85 D, hingga 
menghasilkan gaya dipol-dipol yang sangat kuat pula. 

Susunan ini menyebabkan kedua tipe atom-atom ini berbagi muatan eletron  secara tidak merata pada 
molekul tersebut sehingga mengakibatkan polarisasi muatan. Karena oksigen memiliki elektronegativitas 
lebih kuat daripada hydrogen maka kutub oksigen memiliki muatan parsial negatif dan kutub hydrogen 
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 memiliki muatan parsial positif. Polarisasi muatan menyebabkan molekul-molekul air saling tarik-menarik 
antara satu dan lainya. Kutub negatif oksigen menarik kutub positif hydrogen molekul lainnya. Gaya tarik 
menarik antar molekul air dikenal dengan istilah ikatan hydrogen (hydrogen bonding).  

Struktur molekul air lebih penting dibandingkan dari unsur kimianya, struktur air artinya bagaimana 
molekul air yang ada didalamnya bekerja, mereka saling mengikatkan diri dalam group yang dinamakan 
claster, dari claster inilah para ilmuan menyimpulkan bagaimana air mempunyai memori, dimana claster air 
dapat merekam apa yang terjadi disekitarnya seperti sebuah pita tip, banyak orang tidak memikirkan bahwa 
sebenarnya hanya dengan menyalakan lampu sajastruktur air bisa berubah, juga disaat kita menyalakan alat 
alat listrik air yang ada disekitarnya akan berubah. Dari arah itulah kita melakukan meyelidikan lebih dalam. 
Air tentunya adalah tetap air tetapi struktur air bekerja seperti syaraf kita yang berekasi pada lingkungannya 
dengan teknologi yang canggih kita dapat mengetahui bahwa setiap molekul air mempunyai 440 ribu panel 
memori. Disetiap panel memori bereaksi terhadap lingkungannya. Bila kita melihat claster hanya sebagai 
kumpulan molekul saja maka itu akan bertahan sangat singkat, tetapi apabila kita memandang sebagai 
struktur molekul yang bisa berpindah pindah dan berganti maka ia akan bisa bertahan dalam waktu yang 
sangat lama, kestabilan claster dari molekul air ini yang menguatkan hipotesa mengapa air bisa merekam dan 
mengingat kejadian yang ada disekitarnya. Air layaknya seperti sebuah memori computer yang luar biasa, 
seperti sebuah memori computer kita harus memperlajari bagaimana memori air bekerja, seperti layaknya 
huruf bila saya hanya memberikan anda hanya huruf anda tidak tau kata apa yang akan dibentuk atau kalimat. 
Molekul air layaknya seperti sebuah huruf kita harus menyusunkannya untuk menjadi kata kata atau kalimat. 

 

Struktur Molekular Orbitar H2o 

 
Air memiliki sifat paramagnetik hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori molecular orbital, 

dimana electron yang terdapat pada molekul H2O tidak seluruhnya berpasangan. Dapat dilihat pada gambar 4 
bahwa terdapat dua electron tak berpasangan dengan spin paralel, hal ini menunjukkan bahwa molekul H2O 
juga bersifat paramagnetik. Adanya elektron-elektron tak berpasangan pada air mengakibatkan : 
Air dapat dipolarisasikan/diarahkan sehingga menguatkan sifat  magnetiknya. 

 

Gambar 4. Diagram Molekuler H2O 

 
Paramagnetik  merupakan sifat atom yang dapat menjadi magnet. Atom bisa menjadi magnet ketika 

orabitalnya ada yang tidak berpasangan (masih kosong) sehingga ada yang meneruskan sifat magnet yang 
dialirkan padanya. Suatu sampel yang semua eletronnya berpasangan akan memiliki sifat diamagnetik. 
Sementara bila sampel yang elektronnya tidak seluruhnya berpasangan akan memiliki sifat paramagnetik. 
Dengan sifat Paramagnetik maka air yang kita gunakan sehari hari dapat menyerap dalam tubuh manusai, dan 
dapat tercerna dalam tubuh makhluk hidup.  
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 Sifat – Sifat  Air 

Adapun  yang menjadi sifat fisik dari air adalah sebagai berikut: 
 
1. Titik beku 0OC - Massa jenis es (0OC) 0,92 gr/cm3  
2. Massa jenis air (0OC) 1,00gr/cm3  
3. Panas lebur 80 kal/gr  
4. Titik didih 100OC  
5. Panas penguapan 540 kal/gr  
6. Temperatur kritis 347OC  
7. Tekanan kritis 217 Atm  
8. Konduktivitas listrik spesifik (25OC)1x10-17/ohm-cm  
9. Konstanta dielektri (25OC)78 ( Gabriel, 2001 ) 
 

Secara fisika sifat air adalah sebagai berikut: 
1. Tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau 
2. Memiliki 3 fasa yang berbeda: cair,gas dan padat pada temperatur normal di bumi. 
3. Dapat meyerap sejumlah kalor karena memiliki kalor jenis yang tinggi yaitu sebesar 4.200 

joule/kg0C. 
4. Mempunyai tegangan permukaan yang tinggi 
5. Air adalah pelarut yang baik karena kepolarannya, 
6. Air mempunyai titik didih yang tinggi 
7. Air mempunyai massa jenis yang lebih kecil dalam keadaan beku bila dibandingkan dengan keadaan 

cair. 
 

Hal sama dikemukakan oleh Dugan (1972), Hutchinson (1975) dan Miller (1992) yang menyatakan 
bahwa air memiliki beberapa sifat khas yang tidak dimiliki oleh senyawa kimia lain. Diantara sifat-sifat 
tersebut adalah : Air memiliki titik beku 0 oC dan titik didih 100oC (jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan 
secara teoritis), sehingga pada suhu sekitar 0 oC sampai 100oC yang merupakan suhu yang sesuai untuk 
kehidupan, air berwujud cair. Hal ini sangat menguntungkan bagi makhluk hidup, karena tanpa sifat ini, air 
yang terdapat pada jaringan tubuh makhluk hidup maupun yang terdapat di laut, sungai, danau dan badan 
perairan yang lain mungkin ada dalam bentuk gas ataupun padat. Sedangkan yang diperlukan dalam 
kehidupan adalah air dalam bentuk cair. 
 

Air Sebagai Sumber Kesehatan 

 
Dari struktur molekul air, adanya kutub negatif pada oksigen (O2) dan kutub positif pada H, menyebabkan 

molekul air bersifat polar. Senyawa polar dari air tersbut menyebabkan sifat air yang amat menguntungkan 
bagi kehidupan manusia, yakni air melarut semua senyawa minel yang bersifat polar.  Berikut kandungan air 
dalam tubuh manusia. 
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Gambar 5. Kandungan air pada manusia 

Sumber : H2O dapat diaksespada http://us.123rf.com 
 
Dari  gambar 5.terlihat bahwa sebagian besar tubuh kita mengandung air dalam berbagai organ tubuh. 

Tubuh manusia berbentuk dari molekul-molekul protein yang mengandung unsur-unsur antara lain C 
(karbon), H (hidrogen), O (oksigen), Cl (chlor), N (Nitrogen), I (yodium), P (Fosfor) dan mengandung unsur 
logam seperti Fe (besi) Sifat magnet unsur material (atom) terletak pada searahnya spin (rotasi) elektron 
(muatan negatif) dikulit atom atau proton (muatan positif) di inti atom. Sifat material, magnet dasar terletak 
pada sifat magnetik inti dari unsur-unsur pembentuk tubuh manusia, hidrogen, molekul H20 dan besi. 
Metabolisme atau reaksi-reaksi biofisika kimia dalam tubuh hanya dapat terjadi karena adanya media air.   

 
Masaru Emoto menguraikan bahwa air bersifat bisa merekam pesan, seperti pita magnetik atau compact 

disk. Semakin kuat konsentrasi pemberi pesan, semakin dalam pesan tercetak di air. Air bisa mentransfer 
pesan tadi melalui molekul air yang lain. Air bersifat sensitif, ia akan merespon kata-kata yang kita ucapkan.  
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Gambar 6. Bentuk Kristal Air 

(Sumber:https://votreesprit.wordpress.com/2011/12/27/keajaiban-air/) 

 
Pada Gambar 6 terlihat Apabila kita mengatakan kata-kata yang bersifat positif pada air ia akan 

membentuk sebuah kristal yang indah (seperti terlihat pada gambar 6), sehingga bentuk kristal yang bagus 
sangat baik untuk kesehatan manusia yang disebut dengan air Heksagonal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 7. Struktur Air Heksagonal 

(Sumber:https://votreesprit.wordpress.com/2011/12/27/keajaiban-air/) 
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 Air heksagonal adalah air yang tersusun dari 6 molekul H2O berkelompok membentuk farmasi segi enam 
yang sempurna. Air Heksagonal banyak digunakan untuk menyehatkan orang, karena  air heksagonal yang 
diminum akan terpolarisasi darah manusia dan zat magnetik tubuh lainnya. Sehingga mengakibatkan kuman 
yang ada dalam tubuh manusia dapat dimatikan oleh darah putih. Mengapa orang menaruh air ketika seorang 
ahli pendoa berdoa untuk kesembuhan ?. Karena air memiliki sifat merekam dan merespon  pesan dari doa 
yang dibacakan oleh ahli pendoa. Sehingga setelah air tersebut diminum oleh manusia air tersebut akan 
meneruskan pesan lalu vibrasinya akan merambat kepada molekul air lain yang ada didalam tubuh manusia. 
Dimana dalam tubuh manusia mengandung zat magnetik terutama pada butir darah merah (hemoglobin).  
Dimana darah itu sendiri merupakan sarana tranfortasi gizi dan energi terdiri hampir seluruhnya adalah air. 
  
 

Bentuk Kristal Molekul Air 

 
Berikut adalah bentuk Kristal Molekul air yang diberikan berbagai macam perlakuan , hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Masaru Emoto. 

 

Gambar 9.  Kristal Air 

(Sumber:https://votreesprit.wordpress.com/2011/12/27/keajaiban-air/) 

 

Metodelogi Penelitian 

 
Penelitian ini merupakan studi tentang bagaimana belajar fisika dengan mengunakan metode 

pembelajaran konstektual. Dimana anak didik diajak untuk mengkajikan fenomena alam dengan ilmu Fisika 
secara lebih nyata. Sehingga membuat minat belajar siswa lebih meningkat, dengan diiringi oleh sistem 
pembelajaran dari guru yang menarik. Metode yang digunakan dalam penyusunan bahan ajar pada penelitian 
ini adalah metode konstruksi alur fikir. Adapun metode penyusunan bahan ajar fisika konstektual dapat 
dilampir seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 10.  Konstruksi Alur Pikir Penyusunan Bahan Ajar 

 

Kesimpulan 

Dari analisis data hasil praktikum diperoleh bahwa air bersifat paramagnetik dijelaskan dari adanya spin 
paralel. Sifat magnetiknya ini menyebabkan air dapat terpolarisasi magnetik sehingga memiliki kemampuan 
menyimpan informasi. Bentuk Kristal air dapat dipengaruhi oleh lingkungannya, hal ini dijelaskan dengan 
adanya pengaruh magnet luar seperti biomagnetik. Hal ini menjelaskan kenapa air yang didoakan dapat 
menyembuhkan. Air yang terpolarisasi dengan baik memiliki kecenderungan membentuk cluster heksagonal 
(segi enam). 
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