
Evaluasi (untuk guru) 

Pilihan Ganda 

1. Kelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu 

wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama disebut …. 

 a. organisme 

 b. populasi 

 c. komunitas 

 d. bioma 

 e. ekosistem 

2. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di muka bumi akibat 

kondisi geologi masa lalu disebut …. 

 a. iklim 

 b. tanah 

 c. relief 

 d. makhluk hidup 

 e. sejarah geologi 

3. Liana merupakan jenis tumbuhan khas yang hidup pada bioma …. 

 a. hutan musim 

 b. hutan konifer 

 c. hutan sabana 

 d. hutan hujan tropis 

 e. stepa 

4. Hewan dalam ekosistem berperan sebagai …. 

 a. produsen 

 b. konsumen 

 c. pengurai 

 d. konsumen dan pengurai 



 e. produsen dan konsumen 

5. Hutan berdaun jarum adalah vegetasi dari bioma …. 

 a. hutan hujan tropis 

 b. hutan gugur daun 

 c. hutan musim tropis 

 d. hutan taiga 

 e. hutan tundra 

6. Vegetasi tidak terlalu lebat hijau pada musim panas, dan ada beberapa pohon 

yang menggugurkan daunnya saat musim dingin adalah contoh dari bioma …. 

 a. hutan hujan tropis 

 b. hutan musim tropis 

 c. hutan gugur daun 

 d. sabana 

 e. padang rumput 

7. Cheetah, lemur, babon, gorilla dan simpanse adalah ciri khas fauna wilayah …. 

 a. palearktik 

 b. nearktik 

 c. oriental 

 d. australian 

 e. ethiopian 

8. Jenis reptil yang hanya terdapat pada fauna Indonesia bagian barat yaitu …. 

 a. buaya 

 b. kura-kura 

 c. ular 

 d. badak 

 e. kadal 

9. Bunga rafflesia arnoldi adalah jenis bunga yang menjadi kebanggaan Indonesia 

dan merupakan puspa langka. Habitat bunga tersebut berada di taman nasional 

…. 



 a. Taman Nasional Gunung Leuser 

 b. Taman Nasional Teso Nilo 

 c. Taman Nasional Kerinci Seblat 

 d. Taman Nasional Way Kambas 

 e. Taman Nasional Bantimurung 

10. Wilayah fauna paparan Sahul disamakan dengan …. 

 a. wilayah fauna Indonesia Barat 

 b. wilayah fauna Indonesia Tengah 

 c. wilayah fauna Indonesia Timur 

 d. wilayah fauna Asiatis 

 e. wilayah fauna Australian 

 

Essay 

1. Sebutkan dan jelaskan secara singkat faktor-faktor yang mempengaruhi 

persebaran flora dan fauna di Indonesia ! 

2. Sebutkan tumbuhan-tumbuhan yang menjadi penyusun bioma gurun ! 

3. Sebutkan perbedaan fauna di wilayah Oriental dengan fauna wilayah Australis ! 

4. Sebutkan lima contoh fauna wilayah peralihan ! 

5. Sebutkan 3 tindakan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluasi (untuk siswa) 

Pilihan Ganda 

NAMA : 

NIM  : 

1. Kelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu 

wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama disebut …. 

 a. organisme 

 b. populasi 

 c. komunitas 

 d. bioma 

 e. ekosistem 

2. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di muka bumi akibat 

kondisi geologi masa lalu disebut …. 

 a. iklim 

 b. tanah 

 c. relief 

 d. makhluk hidup 

 e. sejarah geologi 

3. Liana merupakan jenis tumbuhan khas yang hidup pada bioma …. 

 a. hutan musim 

 b. hutan konifer 

 c. hutan sabana 

 d. hutan hujan tropis 

 e. stepa 

4. Hewan dalam ekosistem berperan sebagai …. 

 a. produsen 

 b. konsumen 

 c. pengurai 

 d. konsumen dan pengurai 



 e. produsen dan konsumen 

5. Hutan berdaun jarum adalah vegetasi dari bioma …. 

 a. hutan hujan tropis 

 b. hutan gugur daun 

 c. hutan musim tropis 

 d. hutan taiga 

 e. hutan tundra 

6. Vegetasi tidak terlalu lebat hijau pada musim panas, dan ada beberapa pohon 

yang menggugurkan daunnya saat musim dingin adalah contoh dari bioma …. 

 a. hutan hujan tropis 

 b. hutan musim tropis 

 c. hutan gugur daun 

 d. sabana 

 e. padang rumput 

7. Cheetah, lemur, babon, gorilla dan simpanse adalah ciri khas fauna wilayah …. 

 a. palearktik 

 b. nearktik 

 c. oriental 

 d. australian 

 e. ethiopian 

8. Jenis reptil yang hanya terdapat pada fauna Indonesia bagian barat yaitu …. 

 a. buaya 

 b. kura-kura 

 c. ular 

 d. badak 

 e. kadal 

9. Bunga rafflesia arnoldi adalah jenis bunga yang menjadi kebanggaan Indonesia 

dan merupakan puspa langka. Habitat bunga tersebut berada di taman nasional 

…. 



 a. Taman Nasional Gunung Leuser 

 b. Taman Nasional Teso Nilo 

 c. Taman Nasional Kerinci Seblat 

 d. Taman Nasional Way Kambas 

 e. Taman Nasional Bantimurung 

10. Wilayah fauna paparan Sahul disamakan dengan …. 

 a. wilayah fauna Indonesia Barat 

 b. wilayah fauna Indonesia Tengah 

 c. wilayah fauna Indonesia Timur 

 d. wilayah fauna Asiatis 

 e. wilayah fauna Australian 

 

Essay 

1. Sebutkan dan jelaskan secara singkat faktor-faktor yang mempengaruhi 

persebaran flora dan fauna di Indonesia ! 

2. Sebutkan tumbuhan-tumbuhan yang menjadi penyusun bioma gurun ! 

3. Sebutkan perbedaan fauna di wilayah Oriental dengan fauna wilayah Australis ! 

4. Sebutkan lima contoh fauna wilayah peralihan ! 

5. Sebutkan 3 tindakan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna ! 


