
ULANGAN HARIAN 9 

INTERAKSI MAKHLUK HIDUP DENGAN LINGKUNGAN 
 

Jawablah dengan cara menyilang pada lembar 
jawaban yang telah disediakan! 

 
1. Berikut ini merupakan individu.... 

a. sekuntum mawar merah 
b. sehelai rambut pirang 
c. seekor harimau putih 
d. sebuah jeruk limau 
 

2. Beberapa individu sejenis yang mendiami 
suatu tempat pada waktu tertentu 
membentuk .... 
a. populasi  c.  komunitas 
b. ekosistem  d.  biosfer 

 

3. Populasi yang terdapat pada sebuah 
komunitas kolam yaitu.... 
a. populasi ikan mas 
b. populasi pohon jati 
c. populasi ikan teri 
d. populasi buaya 
 

4. Kepadatan populasi rumput teki sebanyak 
2.000.000 batang yang tumbuh pada 
padang rumput seluas 10 km2 yaitu.... 
a.       2.000 batang / km2 
b.    200.000 batang / km2 
c. 1.000.000 batang / km2 
d. 2.000.000 batang / km2 

 

5. Habitat seekor gajah yaitu.... 
a. kebun binatang  c. gurun 
b. hutan   d. kutub 
 

6. Komponen abiotik yang terdapat pada 

ekosistem taman sekolah yaitu.... 
a. panas,  kelembaban,  udara,  tanah 
b. tanah,  air,  udara,  bakteri 
c. pohon mawar, rumput, melati, anggrek 
d. plankton,  bakteri,  cacing tanah, humus 
 

7. Komponen biotik ciri khas ekosistem gurun 

adalah.... 
a. unta dan semut 
b. sukulen dan kaktus 
c. kaktus dan anggur 

d. komodo dan gajah 
 

8. Berikut ini contoh ekosistem buatan.... 

a. pantai   c. hutan lindung 
b. sungai   d. muara 
 

9. Padi  belalang  burung pipit  ular 

 
Konsumen II pada rantai makanan tersebut.... 

a. padi   c. belalang 
b. burung pipit  d. ular 
 

10. Padi  belalang  burung pipit  ular 

 
         Tikus     kucing       elang 

 

Jumlah rantai makanan pada jaring–jaring 
makanan tersebut yaitu.... 

a. 3 buah 
b. 4 buah 
c. 7 buah 
d. 8 buah 
 

11. Organisme yang menempati puncak piramida 
makanan pada ekosistem laut yaitu.... 

a. kakap   c. hiu putih 
b. plankton  d. rumput laut  
 

12. Dasar piramida makanan pada ekosistem laut 
ditempati oleh.... 

a. udang kecil  c. ikan hiu 

b. zooplankton  d. phytoplankton 
 

13. Kematian seluruh zooplankton di laut akan 
berakibat…. 
a. matinya seluruh phytoplankton 
b. berkurangnya populasi udang krill 
c. matinya ikan hiu sebagai konsumen IV 

d. bertambahnya jumlah ikan teri di laut 
 

14. Tumbuhan anggrek yang menempel pada 
pohon mangga termasuk interaksi.... 
a. simbiosis mutualisme 
b. simbiosis komensalisme 
c. simbiosis parasitisme 

d. amensalisme 

 
15. Ciri ekosistem yang stabil yaitu.... 

a. ekosistem yang memiliki satu jenis populasi 
b. ekosistem yang beraneka jenis populasi 
c. ekosistem yang memiliki banyak 

komponen abiotik 
d. ekosistem yang terpisah dari ekosistem 

lainnya 
 

16. Cacing pita babi dalam tubuh babi termasuk 
interaksi…. 
a. simbiosis mutualisme 

b. simbiosis komensalisme 
c. simbiosis parasitisme 
d. kompetisi 
 

17. Gambar berikut termasuk interaksi.... 

 
 
a. simbiosis mutualisme 

b. simbiosis komensalisme 
c. simbiosis parasitisme 
d. netralisme 
 

18. Interaksi domba dan sapi yang berada di 
sabana luas dengan rumput menghijau yaitu…. 

a. kompetisi  c. netralisme 
b. amensalisme  d. predatorisme 
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19. Contoh simbiosis mutualisme yaitu…. 

a. fungi dan alga pada lichenes/lumut kerak 

b. lichenes dengan tumbuhan inang 
c. benalu dengan tumbuhan inang 
d. kutu buah dengan pohon buah 
 

20. Contoh amensalisme yaitu…. 

a. alang-alang dengan belalang 
b. jamur Penicillium sp dengan manusia 
c. gandum dengan tumbuhan gulma 
d. kutu buah dengan semut rangrang 
 

21. Ekosistem yang komponen biotiknya 
digambarkan seperti berikut berakibat.... 

 
a. konsumen puncak akan berkembangbiak 

sangat banyak 
b. produsen akan mengalami peningkatan 

yang pesat 
c. konsumen akan eraneka ragam jenisnya 
d. ekosistem akan punah dan digantikan 

ekosistem baru 
 

22. Tanda-tanda terjadinya eutrofikasi pada 
ekosistem air tawar yaitu....  

a. air menjadi hijau karena banyaknya alga 
di dalam air 

b. eceng gondok tumbuh bunga berwarna 
ungu dan putih 

c. ikan tumbuh subur dan cepat 
berkembangbiak 

d. matinya predator yang tinggal di habitat 

air tawar 
 

23. Kriteria zat pencemar yaitu.... 
a. zat yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik 
b. zat yang jumlahnya melebihi baku mutu 

lingkungan 

c. zat yang berwujud gas dan tersebar di 
udara bebas 

d. partikel di lapisan stratosfer yang beracun 
 

24. Sumber pencemaran air sungai yaitu.... 
a. limbah rumahtangga,  limbah pabrik dan 

pertanian 

b. limbah industri,  limbah pabrik dan 
kebakaran hutan 

c. limbah rumahtangga,  asap pabrik dan 

pertambangan 
d. pengeboran minyak,  limbah pabrik dan 

banjir 
 

25. Pencegahan dampak akibat sampah 
rumahtangga yaitu.... 
a. membuang sampah ke lautan luas 
b. membakar sampah daun kering dan 

plastik 
c. penciptaan kantong plastik yang mudah 

terurai dengan sendirinya 
d. menimbun semua barang dan sampah 

dekat sumber air minum 
 
 

26. Akibat pemanasan global yaitu.... 

a. mencairnya es di kutub dan 

meningkatnya suhu udara 
b. meningkatnya suhu air laut dan 

punahnya mikroba laut 
c. mematikan organisme di air tawar dan 

meningkatkan kadar zat asam di udara 

d. meningkatkan emisi gas rumah kaca dan 
meruntuhkan salju di kutub 

 
27. Gas yang menyebabkan pemanasan udara 

sangat tinggi dan dapat menyebabkan 
bocornya laposan ozon yaitu.... 
a. CO   c. CO2 

b. NO   d. CFC 
 

28. Perhatikan grafik suatu ekosistem berikut: 

 
 

Berdasar grafik tersebut berarti.... 
a. semakin banyak bakteri maka akan 

terjadi pencemaran 
b. zat polutan X dapat mengurangi jumlah 

bakteri Y 
c. jumlah organisme X berbanding terbalik 

dengan jumlah zat polutan Y  
d. X dan Y sama-sama merugikan dalam 

ekosistem 
 

29. Pemanasan global terjadi karena.... 
a. gas rumah kaca menyebabkan pantulan 

uap air yang menyebabkan cahaya 

matahari terhalang masuk ke bumi dan 
berhenti di lapisan troposfer 

b. efek rumah kaca sebagai akibat 
banyaknya bangunan tinggi dengan 
dinding yang terbuat dari kaca sehingga 
memantulkan panas 

c. gas rumah kaca akan melubangi 
senyawa ozon kemudian bereaksi 
menghasilkan panas dan zat jenis baru 
yang bersifat racun bagi organisme  

d. radiasi gelombang cahaya matahari yang 
dipantulkan bumi akan diserap oleh gas 
rumah kaca, sehingga panasnya 

terperangkap di  permukaan bumi dan 
berakibat suhu rata-rata tahunan bumi 
terus meningkat 

 
30. Berikut ini penyebab naiknya permukaan air 

laut dari tahun ke tahun,  kecuali.... 
a. mencairnya salju di kutub 

b. memuainya air laut karena suhu udara naik 
c. mencairnya salju yang menutupi puncak 

gunung tinggi 
d. penguapan yang berkurang karena 

terhalang ikan-ikan besar 
 

SELAMAT MENGERJAKAN,  SEMOGA SUKSES 
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