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EXT. HALAMAN - SIANG

Persiapan peluncuran roket air yang sudah dipastikan berhasil 
"terbang". Yayah memompanya.

ARA
Tiga... dua... satu!

Roket meluncur.

                                                     FADE OUT 

INT. KAMAR - PAGI

Ara bicara di depan kamera.

ARA
Assalamualaikum. Keluarga kecil 
Homerie balik lagi. Kali ini, kami mau 
membuat... roket air!

Ara mengambil botol plastik.

ARA    (CONT'D)
Bahan utamanya botol air mineral. 
Tapi, bagaimana botol semacam ini bisa 
jadi roket? Bagaimana bisa terbang?

                                                      CUT TO: 

Yayah di depan meja presentasi. Tabung film, sebotol air, 
gelas plastik, dan sebungkus Adem Sari ada di atasnya.

YAYAH
Roket air terbang menggunakan prinsip 
tekanan udara. Pernah tahu serbuk 
minuman atau tablet yang bisa larut 
air tanpa diaduk? Contohnya Redoxon, 
Extra Joss, Adem Sari...

Yayah menuang serbuk Adem Sari ke gelas hingga berdesis.

YAYAH      (CONT'D)
Nah, sekarang apa yang terjadi kalau 
kita tutup wadahnya dan kita 
menggunakan wadah yang lebih kecil... 
seperti tabung film?

Yayah memasukkan serbuk Adem Sari ke tabung film, lalu 
menutup rapat dan meletakkannya terbalik.

Tak lama kemudian, tabung pun melompat karena tekanan gas.

(CONTINUED)
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CONTINUED: (2)

YAYAH      (CONT'D)
Jadi, ketika serbuk minuman tadi 
bercampur dengan air, terjadi reaksi
kimia, tercipta gas. Semakin lama, 
gasnya semakin banyak. Terus mendesak 
untuk keluar. Yang terjadi berikutnya 
adalah, tutupnya benar-benar terbuka, 
dan tabungnya terbang.

                                                      CUT TO: 

BUNDA
Prinsip tekanan udara juga bisa kita 
lihat dari balon. Perhatikan...

Bunda meniup balon hingga menggelembung.

BUNDA      (CONT'D)
Udara dalam balon juga ingin keluar. 
Jadi, kalau tutupnya kita lepas...

Bunda melepaskan pegangannya dari mulut balon, sehingga balon 
pun terbang.

BUNDA      (CONT'D)
Terbang!

Bunda mengambil tablet. Lalu menggambar dengan itu, sambil 
menjelaskan.

BUNDA      (CONT'D)
Roket air juga begitu. Kita isi botol 
dengan air, lalu kita pompa. Air di 
dalam botol ingin keluar, sementara 
udaranya ingin naik. Sederhana, kan?

                                                     FADE OUT 

Ara presentasi dengan ponsel.

ARA
Roket air punya tiga bagian utama. 
Pertama, hidung untuk membuka jalan di 
udara.

ARA    (CONT'D)
Kedua, badan...

ARA    (CONT'D)
Dan ketiga, sirip untuk mengendalikan 
arah terbang roket, sekaligus 
membuatnya tidak oleng.

Ara mengambil botol mineral kosong.

(CONTINUED)
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CONTINUED: (3)

ARA    (CONT'D)
Badan roketnya ya ini. Sekarang, kita 
tinggal membuat hidung dan sirip!
Yuk...

                                                     FADE OUT 

Display bahan dan alat pembuatan.

                                                      CUT TO: 

EXT. TERAS - PAGI

Bunda memeragakan pembuatan hidung dan sirip roket air, 
sekaligus memasangnya.

                                                     FADE OUT 

EXT. HALAMAN - SIANG

Bersama Bunda, Ara memamerkan hasil roketnya.

ARA
Ini dia hasilnya! Nggak papa jelek. 
Yang penting bisa terbang. Ya, kan, 
Bunda?

BUNDA
Iya, nanti kita coba, ya...

Bunda mempresentasikan cara meluncurkan roket air itu.

BUNDA      (CONT'D)
Nah, untuk peluncuran, kita 
membutuhkan selang yang menghubungkan 
roket dan pompa. Dan agar tidak banyak 
air yang tumpah, kita perlu melakban 
selangnya...

Bunda memeragakan pelakbanan selang, lalu memperlihatkannya 
ke kamera.

                                                     FADE OUT 

Bersama Ara, Yayah menyiapkan tempat peluncuran, menata 
roket, menghubungkannya dengan pompa, dan mengisi airnya.

Setelah semuanya siap, Yayah mulai memompanya.

ARA
Tiga... dua... satu...

(CONTINUED)
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CONTINUED: (2)

Roket air meluncur. Pastikan terbangnya tidak sempurna, 
supaya agak dramatis dan tidak terlihat terlalu mudah.

Roket tergeletak bersimbah air. Yayah menghampirinya.

YAYAH
Gagal! Roketnya tadi oleng. Mungkin 
karena hidungnya kurang mancung, 
sehingga kurang tajam menembus udara. 
Atau, bisa juga siripnya kurang besar 
untuk ukuran botol segini. Jadi 
terbangnya tidak stabil.

ARA
Kita buat lagi, Yah?

YAYAH
Iya, kita bongkar lagi

                                                     FADE OUT 

Roket air yang baru sudah jadi.

ARA
Ini dia roket yang baru. Hidungnya 
lebih runcing dan siripnya lebih gede.

                                                      CUT TO: 

Yayah kembali menyiapkan peluncuran. Lalu begitu siap, Yayah 
memompanya lagi.

ARA    (CONT'D)
Tiga... dua... satu!

Roket meluncur dengan lurus dan mulus

ARA    (CONT'D)
Yeee... berhasil! Berhasiiiiil!

                                                   CUT TO END 


