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Juara Sains - Buku Murid 5
Selaras dengan silabus Indonesia (Kurikulum 2013)

Kata Pengantar
merupakan buku pembelajaran sains berbahasa Indonesia yang didesain
secara khusus untuk memenuhi kebutuhan Kurikulum 2013 untuk kelas 1 sampai
dengan kelas 6 Sekolah Dasar di Indonesia. Cakupan topik yang dibahas pada setiap
tingkatan disusun sesuai dengan Kompetensi Dasar yang ditetapkan pada silabus
sains di jenjang SD.
.
menggunakan metode pembelajaran yang sangat sistematis melalui
pendekatan Inquiry (pertanyaan ilmiah) yang sudah teruji dan terbukti membuat anak
sukses belajar sains. Sebagai contoh, negara Singapura yang pembelajaran sainsnya
menggunakan pendekatan inquiry, selalu menduduki peringkat teratas pada Program
Penilaian Pelajar Internasional, PISA. Pengembangan materi dari setiap topik disusun
secara bertahap, dimulai dari materi yang paling mudah menjadi materi yang lebih
kompleks (spiral progression). Setiap konten dengan tanda (*) ditambahkan untuk
menjaga alur spiral progression ini.
memberikan penekanan khusus pada pengembangan pemahaman
konseptual dan kemampuan berpikir kritis untuk membangun dasar yang kuat
dalam pembelajaran sains dengan konten yang sangat lengkap dan detail.
Setelah pengenalan konsep baru, siswa akan diajak untuk menerapkan apa yang
telah mereka pelajari dalam kegiatan sains yang kolaboratif. Buku ini dilengkapi
dengan sejumlah kegiatan yang dapat menstimulasi minat peserta didik terhadap
topik pelajaran sekaligus memantapkan pengetahuan dan pemahaman siswa,
membangun keterampilan, nilai, dan sikap ilmiah.
membuat pembelajaran sains lebih bermakna dan memupuk kecintaan
belajar sains pada anak dengan visual yang penuh warna serta menarik.
Jadilah juara sains!

Penggunaan Buku Ini
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Juara Sains melatih anak untuk memahami konsep sains melalui tahapan yang
sistematis yaitu:

Tujuan Pembelajaran adalah
hasil yang akan dicapai dari
setiap pelajaran.

Jelajah didesain untuk
mengecek pengetahuan
awal siswa mengenai topik
yang akan dipelajari.
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Kegiatan Sains menawarkan
pembelajaran yang aktif
kepada siswa untuk
mengamati, menemukan, dan
memperoleh pengetahuan
serta keterampilan melalui
kegiatan-kegiatan sederhana.
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Bank Sains menyuguhkan
informasi yang memperkaya
pengetahuan dan
pemahaman siswa
mengenai konsep yang
sedang dipelajari.
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Mengulang Sejenak
memberikan kesempatan
untuk mengulang materi
yang telah dipelajari.

Tingkatkan Kemampuanmu
berisi latihan-latihan yang
didesain untuk meningkatkan
kemampuan sains siswa.

9
Sains dalam Keseharian
merupakan penerapan sains
dalam kehidupan sehari-hari
yang akan membuat siswa lebih
menghargai dan menyadari
kegunaan sains.
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Peta Pikiran adalah
rangkuman dari konsep sains
yang telah dipelajari disajikan
dalam visual yang menarik.

Fakta Sains menampilkan
pengetahuan yang
berhubungan dengan
peran sains dalam
kehidupan sehari-hari,
sosial, dan lingkungan.
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Latihan berisi
pertanyaan-pertanyaan yang
akan membantu siswa untuk
mengevaluasi dan menguasai
konsep sains.
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Tujuan
Pembelajaran:
Mengidentifikasi
komponen tak hidup
yang dibutuhkan oleh
makhluk hidup

Jelajah!
Apa saja
komponen
abiotik yang
dibutuhkan oleh
makhluk hidup?

Komponen Tak Hidup
yang Dibutuhkan
Makhluk Hidup
Hewan, manusia, dan tumbuhan membentuk komponen
hidup atau faktor biotik dari sebuah ekosistem. Hewan,
manusia, dan tumbuhan saling membutuhkan satu
sama lain dan membutuhkan komponen tak hidup atau
faktor abiotik untuk bertahan hidup. Hewan, manusia,
dan tumbuhan berinteraksi satu sama lain dan dengan
lingkungan fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.
Komponen abiotik meliputi udara, habitat, tanah, cahaya
matahari, dan air. Hilangnya salah satu komponen ini akan
memengaruhi kelangsungan hidup komponen biotik dalam
ekosistem.
Tumbuhan contohya, membutuhkan udara, air, dan cahaya
matahari untuk membuat makanannya. Hewan dan
manusia membutuhkan tumbuhan untuk dimakan, dan
sebagai sumber energi. Hewan dan manusia membutuhkan
energi yang tersimpan dalam tumbuhan untuk tumbuh,
melakukan kegiatan sehari-hari, dan bereproduksi.

Makhluk Hidup Memiliki Kebutuhan Agar Bertahan Hidup
Semua organisme di Bumi membutuhkan beberapa kebutuhan dasar agar tetap
hidup. Enam kebutuhan dasar organisme meliputi udara, makanan, habitat, tanah,
sinar matahari, dan air.

Udara
Udara tersusun atas gas-gas penting, seperti oksigen
(O2), karbon dioksida (CO2), dan nitrogen (N2). Hewan
membutuhkan oksigen untuk melepaskan energi
dari makanan melalui proses yang disebut respirasi.
Hewan membutuhkan energi untuk dapat melakukan
berbagai fungsi hidup dan tetap hidup. Sebaliknya,
tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk
membuat makanan melalui proses yang disebut
fotosintesis. Oksigen dilepaskan selama fotosintesis.
Diagram di bawah ini menunjukkan aliran oksigen
dan karbon dioksida antara tumbuhan dan hewan di
dalam sebuah ekosistem.

(CO2)
(O2)

Hewan dan manusia
membutuhkan oksigen
untuk bertahan hidup.
Hewan dan manusia
menghirup oksigen dan
mengembuskan karbon
dioksida.

tumbuhan melepaskan
oksigen

Hewan
menghirup
oksigen

Tumbuhan
menggunakan
karbon dioksida untuk
membuat karbohidrat
Tumbuhan
mengambil
karbon dioksida

Hewan
menguraikan
karbohidrat
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hewan melepaskan
karbon dioksida

Pelajaran 1 Komponen Tak Hidup
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Tumbuhan tidak dapat bertahan hidup tanpa karbon dioksida, sedangkan hewan
dan manusia tidak dapat hidup tanpa oksigen.

Beberapa hewan hidup di air. Beberapa hewan bertelur dan bereproduksi di dalam air.

Makanan
Hewan dan tumbuhan memperoleh energi dari makanan. Hewan dan tumbuhan
membutuhkan energi untuk tumbuh, bereprodusi, bergerak, dan bekerja. Makanan
ada melalui berbagai bentuk. Hewan dan tanaman mempunyai bagian tubuh
khusus yang membuat mereka dapat menyerap nutrisi dari makanan.
Tanaman memproduksi sendiri makanannya dengan bantuan air, karbon dioksida
dan cahaya matahari dalam proses yang disebut fotosintesis. Makanan disimpan
d dalam bagian tubuh tumbuhan. Nutrisi dari makanan berpindah ke hewan dan
manusia ketika memakan tumbuhan.
Beberapa organisme, seperti jamur, memperoleh makanannya dengan menguraikan
nutrisi dari organisme yang sudah mati dan membusuk.
Apa yang akan terjadi jika kamu tidak makan selama beberapa hari?

Beberapa ikan hidup di air
laut dan beberapa hidup di air
tawar.

Salamander membutuhkan
air untuk bertelur.

Alga menyerap karbon
dioksida yang terlarut
di dalam air.

Ikan dan beberapa jenis hewan air memperoleh oksigen dari air. Organisme air
tersebut akan mati jika tidak ada air. Air sering membawa nutrisi terlarut yang
dibutuhkan organisme air.
Air di dalam tanaman membantu membawa nutrisi ke berbagai bagian tanaman. Air
menjaga tanaman tetap kuat dan tegak. Tanpa air, tanaman akan layu dan mati.

Air
Hewan dan tumbuhan membutuhkan air dalam jumlah yang berbeda, bentuk yang
berbeda, dan melalui cara yang berbeda. Air dikonsumsi oleh hewan atau diserap
oleh tumbuhan. Air juga dapat digunakan sebagai habitat hewan dan tumbuhan.

Air menjaga tanaman kuat
dan tegak.

Tanaman akan layu dan
mati tanpa air.

Tanah
Kaktus gurun dapat hidup tanpa
air selama berapa bulan.

Teratai membutuhkan banyak
air untuk tetap hidup.

Hewan minum air secara teratur agar menjaga tetap terhidrasi, membantu
mencerna makanan, dan membuat cairan tubuh yang penting. Tumbuhan
membutuhkan air untuk melakukan fotosintesis.
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Tanah tersusun atas materi organik yang mengandung sisa-sisa organisme yang
membusuk, air, mineral, dan organisme kecil.
Tanah menyusun permukaan suatu daratan dan mampu mendukung kehidupan
berbagai tumbuhan dan hewan. Tanah menyediakan nutrisi yang dibutuhkan
tumbuhan untuk tumbuh. Hewan dan manusia bergantung pada tanaman utnuk
memenuhi kebutuhan energinya.
Pelajaran 1 Komponen Tak Hidup
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Bank Sains
Tanah menyerap,
mengubah,
menahan,
menyaring dan
melepaskan
sebagian besar
air dalam
ekosistem. Tanah
berfungsi sebagai
penyaring yang
membersihkan air
sebelum bergerak
ke akuifer, yaitu
suatu reservoir air
di bawah tanah di
dalam batuan.

Tanah menyediakan tempat tinggal bagi banyak hewan,
seperti marmot tanah dan tikus, serta organisme lainnya,
seperti bakteri, fungi, dan organisme kecil lainnya.

Karbon dioksida
dilepaskan ke atmosfer
ketika bahan bakar fosil
dibakar

Karbon dioksida di
atmosfer digunakan
dalam fotosintesis untuk
menghasilkan karbohidrat

karbon dioksida
dilepaskan ke atmosfer
selama respirasi

Hewan dan
manusia makan
tanaman
Marmot tanah tinggal di
dalam liang di tanah.

beberapa jenis fungi, seperti
jamur ini, membutuhkan
tanah untuk tumbuh.

Selain itu, manusia membutuhkan tanah
untuk pertanian, bercocok tanam, dan
peternakan sebagai sumber pangan.
Terakhir, tanah mendaur ulang nutrisi,
seperti karbon sehingga makhluk hidup
dapat menggunakannya berulang kali.

tanaman, hewan, dan sampah yang
membusuk menghasilkan karbon dioksida
karbon dioksida dalam bahan bakar fosil (batu
bara dan minyak)

Gambar berikut menunjukkan berbagai hewan berbeda yang ditemukan pada
daerah yang berbeda di lautan.
Ubur-ubur

penyu

lumbalumba

tuna mata
besar

paus biru

cumi-cumi
Hiu

kepiting

udang
gurita

Cahaya Matahari
Matahari adalah sumber utama energi cahaya dan panas di Bumi. Banyaknya
cahaya matahari yang diterima suatu daerah tertentu menentukan jenis organisme
yang hidup di daerah tersebut.
Sebagai contoh, daerah di dekat permukaan lautan menerima lebih banyak cahaya
matahari daripada daerah di dasar lautan yang hanya mendapat sedikit atau
bahkan tidak mendapat cahaya matahari sama sekali. Oleh karena itu, organisme
yang hidup di dekat permukaan lautan berbeda dari yang hidup di dasar lautan.
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Monster laut
(Viperfish)

bintang laut

black swallower
ikan sungut ganda
Ikan liparid
Cacing
tabung

teripang

Pelajaran 1 Komponen Tak Hidup
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Tumbuhan membutuhkan energi dari cahaya matahari untuk membuat makanan.
Tumbuhan yang berbeda membutuhkan jumlah cahaya matahari yang tidak
sama untuk tetap hidup. Sebagai contoh, bugenvil membutuhkan banyak cahaya
matahari, sedangkan pakis membutuhkan lebih sedikit cahaya matahari.

Bugenvil tumbuh di daerah kering yang
memperoleh paparan cahaya matahari.

Pakis tumbuh di daerah lembap di
bawah kanopi hutan dimana yang
mendapatkan cahaya matahari.

Habitat
Setiap organisme membutuhkan lingkungan yang dapat menyediakan kebutuhan
dasarnya untuk bisa bertahan hidup, ruang itu berkelliaran, serta perlindungan dari
predator dan kondisi ekstrem lingkungan.
Satu peran penting dari lingkungan adalah menyediakan suhu yang tepat
sehingga organisme dapat bertahan hidup. Suhu di semua bagian bumi tidaklah
sama. Beberapa bagian bumi, seperti Kutub Utara dan Kutub Selatan sangatlah
dingin. Bagian lain, terutama di daerah tropis, bisa jadi sangat hangat. Hewan dan
tumbuhan yang telah beradaptasi terhadap suhu hangat tidak dapat bertahan
hidup pada suhu yang sangat dingin. Begitu juga sebaliknya.

Hewan membutuhkan cahaya matahari untuk menaikkan suhu tubuhnya dan menjadi
aktif. Sebagai contoh, kadal dan kura-kura akan keluar pada siang hari untuk berjemur di
bawah cahaya matahari untuk menaikkan suhu tubuhnya dan menjadi aktif.

Hewan, seperti penguin dan beruang kutub telah beradaptasi

Kadal dan kura-kura berjemur di bawah cahaya matahari untuk
menaikkan suhu tubuhnya agar menjadi aktif sepanjang hari

untuk dapat bertahan hdiup dalam cuaca sangat dingin. Penguin dan beruang kutub
tidak dapat bertahan hidup di cuaca tropis yang kering dan panas.

Hewan nokturnal juga membutuhkan cahaya matahari, walaupun tidak secara
langsung. Ketika hewan nokturnal keluar pada malam hari, hewan-hewan tersebut
memakan makhluk hidup yang mendapatkan energi dari matahari.

Hewan nokturnal, seperti musang dan burung hantu lebih aktif pada
malam hari daripada pada siang hari
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Kegiatan Sains
Hari

Apa yang Dibutuhkan Oleh Biji untuk Dapat Tumbuh
Menjadi Kecambah yang Sehat?

Panjang batang (cm)
Biji A

Biji B

Biji C

Biji D

Biji E

Pengamatan lainnya

1
2
3
4

Yang Kamu Butuhkan

5

• Lima gelas kertas atau plastik

• penggaris

• Pisau atau cutter

• air

• Spidol

• toples besar dengan tutup

8

• Lima biji kacang hijau

• lemari pendingin

9

6
7

10
Apa yang Harus Kamu Lakukan
1. Buatlah lubang di bagian dasar tiap gelas dengan menggunakan pisau.
Berilah label pada gelas dengan huruf A, B, C, D, dan E
2. Isilah tiap gelas dengan tanah yang sama banyak. Buatlah lubang
sedalam kira-kira 2 cm di dalam tanah pada tiap gelas.

10

11
12
13
14
Pertanyaan

3. Letakkan satu biji kacang hijau pada tiap gelas, kemudian tutupi dengan
tanah.

1. Apa tujuan dari eksperimen ini?

4. Sirami gelas A, B, D, dan E dengan air. Pastikan bahwa gelas A, B, D, dan E
disirami tiap hari selama 14 hari.

2. Apa saja kebutuhan dasar yang dibuat tidak sama untuk setiap gelas? Apa
saja kebutuhan dasar yang dibuat sama?

5. Letakkan gelas B di dalam toples dan tutuplah toples.

		
__________________________________________________________________

6. Letakkan gelas A, B, dan C di dalam ruang dekat kaca jendela yang
terkena cahaya matahari. Letakkan gelas D di dalam ruang yang gelap.
Letakkan gelas E di dalam lemari pendingin.

3. Biji manakah yang berkecambah dengan baik?

7. Biji akan berkecambah dalam tujuh hari. Ukurlah panjang batang
kecambah selama 14 hari. Catatlah perbedaan panjang batang tiap
tanaman dan tuliskan pengamatan lainnya dalam tabel berikut.

		
__________________________________________________________________

Bab 3 Ekosistem

		
__________________________________________________________________

		
__________________________________________________________________
4. Biji kacang hijau manakah yang tumbuhnya paling sehat? Mengapa?
5. Biji kacang hijau manakah yang tidak berkecambah? Mengapa?
		
__________________________________________________________________

Pelajaran 1 Komponen Tak Hidup
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Mengulang Sejenak
• Makhluk hidup berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungannya.
• Makhluk hidup membutuhkan berbagai sumber daya alam dari

Tingkatkan Kemampuanmu
A. Isilah dengan jawaban yang benar
1. Kebutuhan dasar hewan dan tumbuhan adalah _____ , ______,
_____________ , _______ , and ______
2. Hewan dan tumbuhan membutuhkan ___________ dan _________
untuk membantu mereka tumbuh dan tetap sehat.
3. Hewan dan manusia membutuhkan ________ untuk bernapas.
4. Hewan dan tumbuhan memilliki ________ yang berbeda agar
terlindung dari cahaya mahatari, hujan, dan bahaya.

lingkungannya untuk bertahan hidup.

5. Tumbuhan membutuhkan ___________ , _____________, dan
__________ untuk dapat bertahan hidup.

B. Diagram di bawah ini menunjukkan eksperimen yang
dilakukan oleh sekelompok siswa. Jawablah pertanyaan yang
berkaitan dengan eksperimen di bawah ini.

Toples A

12
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Toples B
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Peta Pikiran

1. Apa yang diuji pada eksperimen ini?
		
__________________________________________________________________
		
__________________________________________________________________
2. Pada ekperimen ini.
a. Variabel apa yang diubah?

Ekosistem

		_______________________________________________________________
b. Variabel apa yang dibuat tetap?
		_______________________________________________________________
c. Menurut kamu, apa yang akan terjadi pada siput di dalam toples A?
		_______________________________________________________________

Estuari

Zona intertidal

Organisme

sub kawasan

3. Berilah alasan untuk jawaban pertanyaan c.
		
__________________________________________________________________
		
__________________________________________________________________

Fitoplankton

zona intertidal atas

zooplankton

zona intertidal tengah

Hewan estuari

zona intertidal bawah

Sains dalam Keseharian
Kamu melewati sebuah peternakan kecil milik pamanmu. Ada 10
ekor kuda dan 7 ekor kambing di peternakan tersebut. Pamanmu
bercerita bahwa rumput makin menipis. Pamanmu kemudian
bertanya, kepada kamu mengapa hal ini bisa terjadi. Bagaimana
kamu dapat menjelaskan mengenai hal ini kepada pamanmu?
Menurut kamu, apa solusi dari masalah ini?
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Tanaman estuari
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Latihan
6.

Lingkarilah huruf dari jawaban yang benar
1. Di bawah ini, manakah organisme mikroskopik yang membuat makanan
melalui proses fotosintesis?
a. Hewan

c. Zooplankton

b. Fitoplankton

d. Semuanya benar

2. Di bawah ini, manakah yang merupakan benda mati yang membantu
membentuk ekosistem?

7.

8.

a.

Udara

c. Air

b.

Cahaya matahari

d. Semua jawaban benar

Di bawah ini, manakah yang bukan merupakan hewan penyaring?
a.

Siput lumpur

c. Kerang

b.

Cacing laut

d. Bakau

a. Biosfer

c. Faktor abiotik

Di bawah ini, manakah yang bukan merupakan faktor yang
memengaruhi jumlah organisme di zona intertidal?

b. Faktor biotik

d. Semua jawaban salah

a.

Gerakan gelombang

b.

Banyaknya kandungan garam

c.

Persediaan air

d.

Semua jawaban salah

3. Bagian mana dari zona intertidal yang terendam air selama periode waktu
yang sama untuk tiap siklus pasang surut?
a. Zona intertidal bawah

c. Zona intertidal atas

b. Zona intertidal tengah

d. Semua jawaban salah

4. Di bawah ini, manakah yang bukan merupakan cara yang baik untuk
melindungi dan melestarikan eksositem di zona estuari dan zona
intertidal?
a. Melakukan kegiatan bersama membersihkan saluran dan pantai.
b. Menggunakan produk pembersih yang ramah lingkungan.
c. Membatasi penggunaan pupuk beracun dan pestisida.
d. Membersihkan lingkungan sekitar dengan cara membuang sisa
makanan ke dalam saluran air.
5. Di bawah ini, manakah yang merupakan campuran antara air tawar dari
daratan dan air asin dari laut?
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Bakau adalah tanaman yang banyak dijumpai di estuari. Di bawah ini,
manakah yang merupakan faktor abiotik yang memengaruhi bakau?

a. Air estuari

c. Air laut

b. Air limbah

d. Air intertidal

Bab 3 Ekosistem

9.

Di bawah ini, manakah organisme yang tidak ditemukan di zona
intertidal atas dari sebuah zona intertidal?
a.

chiton

c.

Spons

c.

Kepiting pertapa

d.

Teritip leher angsa

10. Organisme X membutuhkan ekosistem yang terlindung dari predator
besar. Di bawah ini, manakah daerah dari sebuah zona intertidal yang
paling sesuai untuk organisme X?
a.

Zona intertidal atas

b.

Zona intertidal bawah

c.

Zona intertidal tengah

d.

A dan B benar

Pelajaran 1 Komponen Tak Hidup
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Fakta Sains
Polusi Air
Ketika substansi berbahaya masuk ke perairan, subtansi ini akan terlarut atau
tersuspensi dalam air. Substansi ini juga dapat menumpuk di dasar air. Substansi
ini menyebabkan polusi air. Cairan dari daerah agrikultur yang mengalir ke
perairan merupakan polutan air. Pengolahan lahan pertanian menyebabkan zat
dari pupuk dan pestisida meresap ke dalam air tanah melalui proses pencucian
(leaching). Polusi air juga terjadi karena pembuangan limbah kota dan limbah
industri yang tidak diatur dengan baik. Polusi air tidak hanya memengaruhi
manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya. Air yang terpolusi menjadi tidak
layak untuk diminum, untuk rekreasi, serta untuk digunakan dalam agrikultur
dan industri. Air yang terkontaminasi merusak organisme air dan mengurangi
kemampuan reproduksinya.
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