
EVALUASI KD KESEIMBANGAN LINGKUNGAN 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
1. Perpindahan energi dan materi dari organisme yang satu ke 

organisme yang lain secara satu arah melalui proses memakan 
dan dimakan disebut … 
a. Rantai makanan 
b. Produktivitas ekosistem 
c. Aliran energi 
d. Jaring-jaring makanan 
e. Piramida makanan 

2. Bila dalam satu ekosistem kolam terdapat (1)diatome, (2)ikan 
lele, (3)udang kecil, (4)bangau, maka urutan rantai makanan 
pada kolam tersebut adalah …. 
a. 1-2-3-4 
b. 1-3-2-4 
c. 2-3-4-1 
d. 2-4-3-1 
e. 3-2-4-1 

3. Pada suatu ekosistem terdapat komponen biotik sebagai 
berikut, (1)burung, (2)ular sawah, (3)belalang, (4)katak, 
(5)rumput. Bila terjadi proses makan dan dimakan, urutan 
aliran materi yang benar adalah … 
a. 1-2-3-4-5 
b. 2-3-4-5-1 
c. 3-4-2-1-5 
d. 5-3-4-2-1 
e. 5-4-3-2-1 

4. Yang menjadi dasar piramida makanan adalah komponen … 
a. Pepohonan, sayuran dan rerumputan 
b. Rusa, tupai, dan kelinci 
c. Mikroorganisme, sayuran dan rerumputan 
d. Mikroorganisme dan sayuran 
e. Pepohonan, rusa tupai 

5. Nisia singa adalah sebagai komponen … 
a. Primer dan sekunder 
b. Primer dan tersier 
c. Tersier dan quarter 
d. Sekunder dan tersier 
e. Sekunder dan quarter 

6. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan 
antar organisme pada tiap-tiap taraf trofi lebih tepat 
menggunakan piramida …. 
a. Biomasa dan piramida energi 
b. Jumlah dan piramida energi 
c. Jumlah dan ekologi 
d. Ekologi dan piramida energi 
e. Jumlah dan piramida biomasa 

7. Kelemahan memakai piramida jumlah untuk memberikan 
gambaran hubungan antara organisme dalam ekosistem 
adalah … 
a. Saling menghitung jumlah organisme dalam suatu 

ekosistem 
b. Organisme yang menghuni suatu daerah tidak tetap 
c. Gambaran yang diperoleh tidak berlaku umum 
d. Piramida jumlah bentuknya tidak jelas 
e. Piramida jumlah memberikan gambaran terlalu rinci 

8. Jumlah total energi kimia yang beerupa bahan organik yang 
dibentuk oleh tumbuhan persatuan luas persatuan waktu 
disebut … 
a. Produktivitas primer 
b. Produksi primer 
c. Produktivitas sekundeer 
d. Produktivitas kotor 
e. Produktivitas primer bersih 

9. Produksi sekunder dihasilkan oleh … 
a. Semua herbivor 
b. Semua organisme heterotrof 
c. Herbivor dan produsen 
d. Semua karnivor saja 
e. Produsen dan konsumen 

10. Energi produktivitas primer sesampainya di dalam tubuh 
heterotrof akan mengalami perubahan menjadi … 
a. Reproduksi, tumbuh dan ekskreta 
b. Respirasi, tumbuh dan reproduksi 
c. Disimpan, tumbuh, respirasi dan ekskreta 
d. Ekskreta, tumbuh, egesta dan respirasi 
e. Reproduksi, egesta, tumbuh dan respirasi 

11. Diantara pernyataan berikut ini yang benar adalah …. 
a. Nitrifikasi menguntungkan tumbuhan 
b. Nitrifikasi menghambat pertumbuhan 
c. Nitrifikasi menurunkan kadar nitrat 
d. Denitrifikasi menguntungkan tumbuhan 
e. Denitrifikasi meningkatkan kesuburan tanah 

12. Kecepatan suksesi ekosistem pada suatu daerah dipengaruhi 
oleh bebrapa faktor seperti berikut ini, kecuali … 
a. Luasnya komunitas asal yang rusak 
b. Jenis tumbuhan yang terdapat di sekitarnya 
c. Kehadiran pemencar alat perkembang biakan tumbuhan 
d. Macam-macam subtrat baru yang terbentuk 
e. Jenis hewan dan tumbuhan yang terkena adanya 

perubahan 
13. Berikut beberapa perubahan yang terjadi selama suksesi 

ekosistem, kecuali … 
a. Perkembangan komunitas semakin komleks 
b. Perkembangan sifat substrat atau tanah 
c. Menurunnya tingkat kepadatan dan ketinggian 

tumbuhan 
d. Meningkatnya produktivitas karena perkembangan 

komunitas 
e. Meningkatnya sumberdaya alam lingkungan 

14. Didalam proses suksesi sering ditemukan organisme yang 
melakukan inasi dan dapat hidup sehingga membuka 
kemungkinan organisme lain tumbuh pada ekosistem ini. 
Organisme ini disebut …. 
a. Organisme pioner 
b. Konsumen pemula 
c. Tumbuhan pembuka 
d. Konsumen pioner 
e. Organisme heterotrof 

15. Proses nitrifikasi memerlukan bantuan bakteri … 
a. Rhizobium dan nitrosomonas 
b. Nitrobacter dan rhizobium 
c. Azotobacter dan nitrosomonas 
d. Nitrosomonas dan nitrobacter 
e. Nitrobacter dan azotobacter 

16. Komponen biotik yang mempunyai daya perusak tinggi 
terhadap keseimbangan lingkungan adalah … 
a. Hewan karnivor 
b. Produsen 
c. Pengurai 
d. Herbivor 
e. Manusia 

17. Penggunaan pestisida untuk pemberantasan hama ternyata 
sangat merugikan manusia, sebab penggunaan bahan 
tersebut dapat … 
a. Mematikan hewan pengganggu 
b. Merusak keseimbangan lingkungan 
c. Membunuh semua organisme yang bermanfaat 
d. Menyebabkan berubahnya iklim 
e. Dapat meracuni ekosistem 

18. Meningkatnya serangan hama wereng terhadap tanaman padi 
merupakan petunjuk bahwa … 
a. Pestisida yang digunakan berkualitas rendah 
b. Terbunuhnya parasitoit wereng oleh pestisida 
c. Turunnya makanan wereng pada lingkungan aslinya 
d. Wereng sudah menjadi kebal pestisida 
e. Terbunuhnya predator wereng oleh pestisida 



19. Pembasmian sebagian komponen biotik lingkungan dapat 
membahayakan keseimbangan ekosistem sebab dapat 
mengakibatkan … 
a. Meningkatnya populasi komponen biotik predatornya 
b. Menurunnya populasi komponen biotik yang menjadi 

makanannya 
c. Menyebabkan rusaknya lapisan humus tanah 
d. Terancamnya produktivitas produsen dalam ekosistem 
e. Terputusnya rantai makanan dan aliran energi 

20. suatu zat dikatakan menjadi pencemar lingkungan bila 
memenuhi persyaratan berikut, kecuali …. 
a. Jumlahnya berlebihan 
b. Berada pada tempat yang tidak semestinya 
c. Jumlahnya melimpah dan bermanfaat bagi manusia 
d. Membahayakan keseimbangan lingkungan 
e. Berada pada waktu yang tidak tepat 

21. Bila di dalam suatu ekosistem air terjadi pencemaran 
pestisida, konsentrasi pestisida yang paling tinggi terdapat 
pada … 
a. Air yang tercemar 
b. Hewan pemakan produsen 
c. Hewan karnivor 
d. Produsen yang menyerap pestisida 
e. Hewan herbivor 

22. efek rumah kaca dapat terjadi karena … 
a. pencemaran udara oleh belerang 
b. meningkatkan intensitas sinar matahari  

c. penggunaan CFC (freon) untuk AC secara terus menerus 
d. penggunaan bahan bangunan berupa kaca 
e. pencenaran udara dari karbon dioksida 

23. Hujan asam dapat terjadi karena pencemaran udara oleh … 
a. Oksida karbon dan oksida hidrogen 
b. Meningkatnya penggunaan bahan bakar dan zat besi 
c. Pencemaran udara oleh karbon dan zat besi 
d. Pencemaran udara oleh belerang dan nitrogen 
e. Meningkatnya industrialisasi 

24. kebijakan moral manusia dalam pergaulan manusia dengan 
lingkungan disebut … 
a. etika lingkungan 
b. bergaul dengan lingkungan 
c. daya dukung lingkungan 
d. mutu lingkungan 
e. kelestarian lingkungan 
 

25. Beberapa sikap manusia yang cenderung menguasai 
lingkungan seperti berikut ini, kecuali … 
a. semua keadaan diciptakan untuk kemudahan manusia 
b. lingkungan harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan 

manusia 
c. produksi dan konsumsi harus berlanjut  
d. manusia harus menjaga dan mengurus lingkungan 
e. alam hanya ada untuk digunakan manusia saja 

 

 
B. Jawablah dengan singkat dan benar pada pertanyaan di bawah ini 
 
1. Dalam pengelolaan lingkungan perlu menegakkan etika lingkungan, di antaranya tidak membuang sampah di sembarang tempat, 

memiliki kepedulian terhadap sesama manusia dan makhluk hidup yang lain, memiliki sifat gotong royong dan sebagainya.  
Menurut pendapat anda,  bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar kita mampu menegakkan etika lingkungan tersebut?  
Jelaskan! 

2. Dalam setiap ekosistem dapat terjadi persaingan antar spesies.  Coba, sebutkan terjadinya kompetisi dalam ekosistem tertentu.  
Jelaskan makhluk mana yang menang dan mana yang dianggap kalah dalam berkompetisi! 

3. Keseimbangan ekosistem  dapat terganggu akibat ulah manusia.   Sebutkan dalam ekosistem tertentu, keseimbangan apa saja yang 
dapat terganggu. Apa penyebab gangguan keseimbangan dan bagaimana mengatasinya! 

4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Jelaskan dengan contoh 
tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif dan negatif terhadap lingkungan hidup kita!  

5. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dapat berakibat bertambahnya polutan udara sehingga mengganggu kehidupan 
makhluk di muka bumi.  Upaya apa  saja  yang paling mudah dilakukan agar dapat mengurangi polutan akibat gas buang kendaraan 
bermotor ?  Jelaskan! 


