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Standar Kompetensi Lulusan 
4. Menjelaskan hubungan antara komponen ekosistem, aliran energi 

dan daur biogeokimia serta mengkaitkannya dengan keseimbangan 
lingkungan dan pelestariannya 

Contoh Soal 
 Pada rantai makanan di padang rumput, organisme yang berperan sebagai konsumen I adalah ... 

a. Tumbuhan  c.    Dekomposer   e.     Herbivora 
b. Detritivor  d.    Karnivora 
(Soal Paket A UN Tahun 2010) 
 

 Sampah plastik dapat menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan. Upaya penanggulangan 
yang tepat terhadap hal tersebut adalah ... 
a. Melarang masyarakat menggunakan plastik 
b. Membakar sampah plastik 
c. Meneliti cara penguraian plastik 
d. Melakukan daur ulang sampah plastik 
e. Mengubur plastik ke dalam tanah 
(Soal Paket A UN Tahun 2010) 
 

 Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut ! 
 
Organisme yang berada pada tingkat tropi kedua adalah ... 
a. Kelinci dan Ulat 
b. Elang dan Laba-laba 
c. Elang dan Burung 
d. Laba-laba dan Burung 
e. Serangga dan Burung 
(Soal Paket B UN Tahun 2010) 
 

 Eutrofikasi pada lingkungan pertanian disebabkan oleh pencemaran air dari limbah ... 
a. Rumah tangga   d.     Industri Non Organik  
b. Pestisida yang larut   e.     Bangkai biota laut 
c. Pupuk Organik yang larut 
(Soal Paket B UN Tahun 2010) 
 

 Perhatikan gambar siklus karbon berikut ! 
 
Berdasarkan gambar aktivitas yang berlabel X, Y dan Z 
secara berurutan adalah aktivitas ... 
a. Fotosintesis, respirasi dan oksidasi 
b. Respirasi, fotosintesis dan oksidasi 
c. Fotosintesis, oksidasi dan respirasi 
d. Oksidasi, fotosintesis dan respirasi 
e. Respirasi, oksidasi dan fotosintesis 
(Soal Paket A UN Tahun 2009) 
 

 Semakin meluasnya daerah yang mengalami hujan asam ternyata berkaitan erat dengan semakin 
meluasnya daerah perindustrian. Hal ini disebabkan karena ... 
a. Asap pabrik bereaksi dengan udara 
b. CO2 yang dikeluarkan oleh pabrik di daerah industri 
c. Oksida nitrogen dan Oksida sulfur dari kegiatan industri 
d. Gas CO yang merupakan hasil pembakaran dari pabrik 
e. Bahan-bahan bersifat asam yang dikeluarkan ke sungai 
(Soal Paket A UN Tahun 2009) 


