
Soal Sejarah kelas XI 

 

I.              Pilihan Ganda 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling benar! 

 

1. Teori yang menempatkan bangsa India sebagai pemegang peranan aktif dalam proses 

masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia,yaitu teori .... 

a. Brahmana  d. Kolonisasi 

b. Waisya   e. Arus balik 

c. Ksatria 

 

2. Proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para pedagang 

Indiayang singgah ke wilayah Indonesia. Pernyataan 

tersebut merupakan inti dari teori .... 

a. Brahmana  d. Kolonisasi 

b. Waisya   e. Arus balik 

c. Ksatria 

 

3. Hipotesis Ksatria diperkuat dengan cerita panji yang berkembang dalam 

masyarakat Indonesia yang memperlihatkan adanya proses penaklukan 

daerah-daerah Indonesia oleh para Ksatria India. Pernyataan tersebut 

merupakan inti dari hipotesis yang dikembangkan oleh .... 

a. C.C Berg  d. N.J Korm 

b. J.L Moens  e. Van Leur 

c. Majumdar 

 

4. Kekuatan hipotesis Brahmana dalam proses masuknya agama Hindu- 

Buddha ke Indonesia terlihat dari .... 

a. berkembangnya sistem kerajaan di Indonesia 

b. banyaknya bangunan candi yang memiliki seni arsitektur tinggi 

c. berkembangnya bahasa Sanskerta 

d. berkembangnya upacara-upacara keagamaan 

e. banyaknya prasasti yang menggunakan huruf Pallawa 

 

5. Teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K Bosch mengemukakan 

bahwa proses masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia terjadi 

karena peran aktif yang dilakukan oleh .... 

a. Golongan Ksatria 

b. Golongan Brahmana 

c. Golongan Waisya 

d. Golongan Sudra 

e. Bangsa Indonesia 

 

6. Salah satu bukti yang menunjukkan peran aktif bangsa Indonesia dalam 

proses masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia, ialah 

.... 

a. Cerita Panji 

b. Prasasti Nalanda 

c. Candi Borobudur 



d. Jaya Prasasti 

e. Bahasa Sanskerta 

 

7. Kitab yang digunakan sebagai pedoman atau dasar-dasar dalam pembangunan 

suatu candi yaitu kitab .... 

a. Atharva Veda 

b. Yajur Veda 

c. Silpasastra 

d. Ramayana 

e. Tripitaka 

 

8. Berikut ini ialah kelompok candi yang terdapat di Jawa Timur, yaitu 

candi .... 

a. Jago, Kidal, dan Badut 

b. Kidal, Kalasan, dan Prambanan 

c. Penataran, Prambanan, dan Borobudur 

d. Penataran, Kalasan, dan Prambanan 

e. Jago, Penataran, dan Prambanan 

 

9. Salah satu bentuk akulturasi antara budaya Indonesia dengan budaya 

India pada bentuk bangunan candi terlihat dari .... 

a. relief yang dilukiskan pada candi 

b. arca atau patung yang terdapat di candi 

c. bentuk stupa 

d. bentuk candi yang berupa punden berundak 

e. hiasan yang terdapat pada candi 

 

10. Di bawah ini merupakan bukti-bukti yang menunjukkan perkembangan 

pendidikan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia, kecuali .... 

a. catatan perjalanan Fa-Hien 

b. catatan perjalanan I-Tsing 

c. Prasasti Nalanda 

d. pembangunan Sriwijaya Asrama oleh Raja Airlangga 

e. kerja sama antara Hui-Ning dan Jnanabadra dalam penerjemahan 

kitab agama Buddha 

 

11. Kepercayaan asli bangsa Indonesia dalam hal pemujaan arwah nenek 

moyang berakulturasi dengan budaya Hindu-Buddha dalam bentuk .... 

a. seni pahat atau relief 

b. seni sastra 

c. seni arca atau patung 

d. seni tari 

e. seni music 

 

12. Penulisan karya sastra yang bercorak Hindu-Buddha mengalami perkembangan 

yang sangat pesat pada masa kekuasaan kerajaan .... 

a. Kediri   d. Singhasari 

b. Mataram   e. Sriwijaya 

c. Majapahit 

 



 

 

13. Kitab Negarakertagama menceritakan tentang perkembangan kerajaan 

Majapahit pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Kitab Negarakertagama 

merupakan karya sastra yang ditulis oleh .... 

a. Mpu Panuluh  d. Mpu Tanakung 

b. Mpu Prapanca  e. Mpu Tantular 

c. Mpu Kanwa 

 

14. Epik yang tertera dalam relief candi Prambanan mengambil penggalan 

kisah yang terdapat dalam cerita .... 

a. Arjunawiwaha  d. Negarakertagama 

b. Bharatayudha  e. Ramayana 

c. Mahabharata 

 

15. Salah satu ciri asli budaya lokal Indonesia dalam seni pertunjukan wayang, 

yaitu dengan lahirnya tokoh .... 

a. Arjuna d. Gatotkaca 

b. Bhatara Guru e. Punakawan 

c. Dewi Sri 

 

16. Tujuh buah Yupa yang ditemukan di Kerajaan Kutai merupakan peninggalan 

yang ditulis pada masa kekuasaan raja .... 

a. Kundungga   d. Mulawarman 

b. Asywawarman  e. Purnawarman 

c. Sang Ansuman  

 

17. Sebagian besar prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara memuat 

tapak kaki Raja Purnawarman. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai .... 

a. luasnya daerah pengaruh kekuasaan Purnawarman 

b. legitimasi kekuasaan Raja Purnawarman sebagai titisan dewa 

c. tanda kebesaran kekuasaan Raja Purnawarman 

d. bentuk kepercayaan yang dianut oleh Kerajaan Tarumanegara 

e. hubungan erat yang terjalin antara raja dengan para pendeta 

 

18. Kehidupan perekonomian yang berkembang di kerajaan Tarumanegara 

dapat kita analisis dari isi prasasti .... 

a. Cidanghiang  d. Kebon Kopi 

b. Ciaruteun   e. Tugu 

c. Pasir Jambu 

 

19. Upacara Vratyastoma sering dilakukan oleh orang Indonesia sebagai 

suatu bentuk upacara yang dimaksudkan untuk .... 

a. meminta rejeki dan kesuburan hasil pertanian 

b. memohon petunjuk dewa 

c. bentuk penyucian diri untuk masuk dalam agama Hindu 

d. mengantarkan arwah orang meninggal menuju nirwana 

e. sedekah yang dilakukan oleh raja 

 

 



20. Di bawah ini merupakan bukti-bukti prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya 

yang ditemukan di dalam negeri, kecuali .... 

a. Prasasti Kedukan Bukit 

b. Prasasti Palas Pasemah 

c. Prasasti Talang Tuo 

d. Prasasti Nalanda 

e. Prasasti Kota Kapur 

 

21. Sejarawan yang berpendapat bahwa Kerajaan Sriwijaya berkembang 

dari abad ke-7 sampai 9 M ialah .... 

a. Boechari   d. Poerbatjaraka 

b. Coedes   e. Slamet Mulyono 

c. Casparis 

 

22. Prasasti yang menunjukkan pernah terjadinya peperangan antara Kerajaan 

Sriwijaya dengan kerajaan Cola dari India yaitu prasasti .... 

a. Tanjore   d. Grahi 

b. Rajendracola  e. Nalanda 

c. Ligor 

 

23. Di bawah ini ialah dinasti yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram 

Jawa Tengah, yaitu .... 

a. Dinasti Sanjaya dan Syailendra 

b. Dinasti Sanjaya dan Isana 

c. Dinasti Syailendra dan Isana 

d. Dinasti Girindra dan Rajasa 

e. Dinasti Rajasa dan Syailendra 

 

24. Nama-nama raja yang pernah berkuasa di Mataram dapat kita ketahui 

dari isi prasasti .... 

a. Canggal   d. Ratu Boko 

b. Karang Tengah  e. Wantil 

c. Kedu 

 

25. Kepindahan pusat ibu kota kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa 

Timur kemungkinan besar dilakukan oleh .... 

a. Mpu Sindok  d. Dyah Tulodhong 

b. Dyah Wawa  e. Airlangga 

c. Pu Daksa 

 

26. Ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Kerajaan Singhasari terjadi 

pada masa kekuasaan raja .... 

a. Anusapati   d. Tohjaya 

b. Kertanegara  e. Wisnuwardhana 

c. Sri Ranggah Rajasa 

 

27. Puncak kejayaan kerajaan Majapahit berlangsung pada masa pemerintahan 

raja .... 

a. Hayam Wuruk  d. Tribhuanatunggadewi 

b. Jayanegara   e. Wikramawardhana 



c. Raden Wijaya 

 

28. Perang saudara di kerajaan Majapahit yang terjadi setelah berakhirnya 

kekuasaan raja Hayam Wuruk dikenal dengan nama perang .... 

a. Bubat   d. Ranggalawe 

b. Paregreg   e. Sora 

c. Lasem 

 

29. Raja kerajaan Sunda yang diperkirakan tewas dalam peristiwa perang 

Bubat antara Sunda dengan Majapahit ialah raja .... 

a. Sanjaya 

b. Sri Baduga Maharaja 

c. Hyang Bunisora 

d. Niskala Wastu Kencana 

e. Prabu Surawisesa 

 

30. Salah seorang keturunan raja Bali yang memerintah sebagai raja di kerajaan 

Mataram Jawa Timur adalah .... 

a. Airlangga   d. Marakata 

b. Anak Wungsu  e. Udayana 

c. Dharmawangsa 

 

31.    Masuknya kebudayaan India Kuno ke Indonesia dibawa oleh Kasta Brahmana, 

mereka datang atas undangan para penguasa di Indonesia, hipotesa ini dikemukakan oleh . 

a.    Van Leur 

b.    F.D.K. Bosch 

c.    N.J. Krom 

d.    Van Feber 

e.    Moh. Ali 

 

32.    Perpaduan antara kebudayaan bangsa Arya dan kebudayaan Dravida disebut ... 

a.    Kebudayaan Budha 

b.    Kebudayaan Hindu 

c.    Kebudayaan Islam 

d.    Kebudayaan Nasrani 

e.    Kebudayaan Hindu-Budha 

 

33.    Ditinjau dari arti katanya Weda adalah ... 

a.    Kitab Suci 

b.    Pengetahuan 

c.    Pengalaman 

d.    Kebijaksanaan 

e.    Keadilan 

 

 



 

34.    Anasah adalah julukan bagi bangsa ... 

a.    Indo Eropa 

b.    Indo German 

c.    Dravida 

d.    Hindu 

e.    Arya  

 

35.    Peradaban Hindu dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, karena ... 

a.    adanya hubungan ras antara Indonesia denga India 

b.    adanya usaha-usaha bangsa Indonesia untuk mengembangkan tingkat peradabannya 

c.    dasar-dasar peradaban Hindu sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia 

d.    adanya jalinan perdagangan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya 

e.    adanya persamaan antara peradaban Hindu dengan peradaban asli Indonesia 

 

36.    Yang tidak termasuk karakteristik dari agama Hindu adalah ... 

a.    Memuliakan Trimurti 

b.    Mengenal sistem Kasta 

c.    Mengenal Reinkarnasi 

d.    Bersumber pada kitab Tripitaka 

e.    Mengenal hukum Karma 

 

37.    Masyarakat Indonseia sebelum masuknya  budaya Hindu-Budha, telah memiliki 

sepuluh kepandaian asli unsur-unsur budaya diantaranya ... kecuali :  

a.    bercocok tanam padi 

b.    mengenal pertunjukkan wayang  

c.    mengenal seni gamelan 

d.    membuat barang-barang keramik 

e.    pandai membatik 

 

38.    Pola susunan macapat, adalah susunan suatu ibu kota yang terdiri atas tanah lapang 

atau alun-alun yang dikelilingi oleh ... kecuali : 

a.    Pasar 

b.    Istana 

c.    Asrama 

d.    Penjara 

e.    Tempat ibadah 

 

 

 

39.    Dewa terpenting dalam zaman Weda adalah ... 

a.    Surya 

b.    Syiwa 

c.    Wisnu 



d.    Brahma 

e.    Agni  

 

40.    Salah satu contoh proses ... adalah lahirnya agama Hindu Bali yang disebut Hindu 

Dharma, agama Hindu ini merupakan khas Bali dan berbeda dengan agama Hindu yang 

berasal dari India . 

a.    Sinkretisme 

b.    Akulturasi 

c.    Localgenius 

d.    Westernisasi  

e.    Penyuburan  

 

41.    Upaya Raja Purnawarman dalam memperhatikan aspek pertanian dan perdagangan 

rakyat kerajaan Tarumanagara dengan membuat saluran untuk mengairi sawah dapat 

diketahui dari isi prasasti ... 

a.    Tugu 

b.    Lebak Munjul 

c.    Ciaruteun 

d.    Kebon Kopi 

e.    Muara Cianten 

 

42.    Masuknya budaya Budha ke Indonesia lebih awal dibandingkan dengan budaya 

Hindu. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan bukti arkeologi yaitu pada ... 

a.    Candi Budha di Muara Takus 

b.    Prasasti Batu Tulis di Bogor 

c.    Arca Budha di Bukit Siguntang 

d.    Prasasti yang tertera pada Yupa di Kutei 

e.    Arca Budha di Candi Borobudur 

 

43.    Untuk nomor 13 -17 perhatikan lebih dulu teks di bawah ini !  

“Kundungga memiliki putra yang mulia Sang Aswawarman pendiri Wamsa yang 

wajahnya seperti Ansuman (matahari). Sang Aswawarman memiliki putra yaitu Sang 

Mulawarman yang sering melakukan upacara di tempat suci Waprakesywara. Dalam 

upacara tersebut sering memberikan hadiah, diantaranya menghadiahkan 20.000 ekor 

lembu kepada kaum Brahmana.” 

Berdasarkan teks di atas ! 

Raja pertama dari kerajaan tersebut ... 

a.    Aswawarman 

b.    Mulawarman 

c.    Kundungga 

d.    Ansuman 

e.    Waprakeswara 

 



44.    Nama kerajaan berdasarkan teks tersebut di atas adalah ... 

a.    Holing 

b.    Mataram 

c.    Tarumanegara 

d.    Kutai 

e.    Kalingga 

45.    Masa berdiri kerajaan tersebut adalah ... 

a.    abad ke-4 

b.    abad ke-5 

c.    abad ke-6 

d.    abad ke-7 

e.    abad ke-8 

 

46.    Agama yang dianut dari kerajaan tersebut adalah ... 

a.    Hindu Wisnu 

b.    Hindu Syiwa 

c.    Hindu Brahma 

d.    Budha Mahayana 

e.    Budha Hinayana 

 

47.    Keadaan sosial/ekonomi kerajaan tersebut adalah ... 

a.    perdagangan 

b.    maritim 

c.    industri 

d.    peternakan 

e.    nelayan 

 

48.    Kitab suci agama Budha adalah ... 

a.    Tripitaka 

b.    Abidharmapitaka 

c.    Winayapitaka 

d.    Sutrantapitaka 

e.    Weda  

 

49.    Salah satu sumber primer untuk meneliti sejarah Majapahit adalah ... 

a.    Prasasti Kedu 

b.    Prasasti Pucangan 

c.    Prasasti Nalanda 

d.    Kitab Sutasoma 

e.    Kitab Negara Kertagama 

 



 

50.    Kerajaan Medang sepeninggal Raja Airlangga terbagi menjadi ... 

a.    Tumapel dan Singasari 

b.    Singosari dan Majapahit 

c.    Kediri dan Singosari 

d.    Kalingga dan Medang 

e.    Janggala dan Kediri 

 

51.    Majapahit merupakan kerajaan yang mengandalkan sektor ekonomi ... 

a.    Agraris 

b.    Industri 

c.    Nelayan 

d.    Peternakan 

e.    Maritim 

 

52.    Agama Islam adalah agama Tauhid, artinya ... 

a.    mengajarkan cinta kasih antara sesama umat manusia  

b.    mengajarkan tentang monotheisme mutlak 

c.    mengajarkan toleransi beragama 

d.    tidak mengenal diskriminasi 

e.    agama yang mengangkat harkat martabat manusia 

 

53.    Yang tidak termasuk Rukun Islam adalah ... 

a.    Syahadat 

b.    Sholat 

c.    Zakat 

d.    Puasa 

e.    Percaya kepada Malaikat 

 

54.    Kitab Suci Al-Qu’ran selesai dibukukan pada masa pemerintahan ... 

a.    Abubakar bin Sidiq 

b.    Umar bin Khatab 

c.    Usman bin Affan 

d.    Muawiyah bin Umayah 

e.    Ali bin Abi Thalib 

 

55.    Faktor pendorong semakin cepatnya agama Islam menyebar di Indonesia abad 13 – 

16 adalah ... kecuali :  

a.    Ajarannya dianggap lebih demokrasi 

b.    Relatif tidak mendapat tantangan dari penguasa-penguasa Hindu-Budha 

c.    Berkembangnya perdagangan antar pulau 

d.    Pendekatan Budha oleh para wali 

e.    Masuk dan berkembangnya Islam bersamaan dengan masuknya tradisi Hindu-Budha 

 



56.    Peradaban Hindu dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, karena ... 

a.    Dasar-dasar peradaban Hindu sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia 

b.    Adanya hubungan ras antara Indonesia dengan India 

c.    Adanya usaha-usaha bangsa Indonesia untuk mengembangkan tingkat peradabannya 

d.    Adanya hubungan perdagangan  

e.    Adanya persamaan peradaban 

 

57.    Walaupun pengaruh kebudayaan Hindu terhadap kehidupan kebudayaan Indonesia 

begitu besar, namun bangsa India tidak pernah menjajah Indonesia, hal ini terlihat dari ... 

a.    Kerajaan-kerajaan di Indonesia tidak pernah diperintah oleh orang-orang India 

b.    Hubungan kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan India makin erat 

c.    Kaum Brahmana yang datang ke Indonesia hanya menjalankan tugas keagamaan 

d.    Orang-orang India datang ke Indonesia dalam dalam rangka mengembangkan ilmunya 

e.    Para pedagang mencari untung dengan menguasai beberapa wilayah Indonesia 

 

58.    Wilayah pengaruh Islam mengalami kemajuan pada saat ... 

a.    Nabi Muhammad berda’wah 

b.    Pemerintahan Abubakar dan Umar 

c.    Kekuasaan Romawi 

d.    Pemerintahan Ali bin Abi Thalib 

e.    Nabi Muhammad berhujrah 

 

59.    Sahabat Nabi Muhammad yang mendapat julukan Khulafaur Rasyidin adalah ... 

a.    Umar bin Khatab 

b.    Ali bin Abi Thalib 

c.    Abu Bakar As-Siddiq 

d.    Muawiyah 

e.    Utsman bin Affan 

 

60.    Kebudayaan Hindu merupakan Sinkretisme antara ... 

a.    Kebudayaan antara Kasta 

b.    Kebudayaan bangsa Dravida dan Sudra 

c.    Kebudayaan bangsa Arya dan Brahmana 

d.    Kebudayaan bangsa Arya dan Dravida 

e.    Kebudayaan Indonesia dengan India 

 

61.    Ajaran Budha dikemukakan oleh ... 

a.    Bodi Satwa 

b.    Kasta Brahmana 

c.    Raja Kapilawastu 

d.    Sidharta Gautama 

e.    Mpu Sendok 

 



 

62.    Tradisi kasta pada masyarakat Hindu di India, pada awal mulanya ditujukan untuk : 

a.    membedakan masyarakat pedesaan dan perkotaan 

b.    membedakan mayarakat di luar kerajaan dan di dalam kerajaan 

c.    menjaga kemurnian ras bangsa Arya dan Dravida 

d.    membedakan status sosial masyarakat 

e.    menjaga kemurnian darah bangsa Dravida 

 

63.    Munculnya kebudayaan Hindu-Bidha di India tidak terlepas dari peran serta bangsa 

pendatang, yaitu bangsa Arya yang masuk ke India pada sekitar tahun ... 

a.    500 SM 

b.    1000 SM 

c.    1500 SM 

d.    2000 SM 

e.    2500 SM 

 

64.    Tiga Dewa utama dalam agama Hindu yang disebut Trimurti, yaitu : Brahma, Wisnu 

dan ... 

a.    Agni 

b.    Ganesa 

c.    Sri 

d.    Siwa 

e.    Narayana 

 

65.    Dalam perkembangannya agama Budha terpecah ke dalam dua aliran besar, 

diantaranya Al;iran Hinayana, artinya ... 

a.    Kendaraan kecil untuk mencapai Samsara 

b.    Kendaraan kecil dan sedikit sekali orang mencapai Nirwana 

c.    Nirwana adalah satu tujuan dalam agama 

d.    Sistem kepercayaan yang besar 

e.    Pertolongan datang dari para dewa 

 

66.    Prasasti Kedukan Bukit berisi tentang ... 

a.    pembuatanTaman Sri Ksetra 

b.    kutukan-kutukan yang menyeramkan 

c.    Dapunta Hyang mengadakan perjalanan suci 

d.    permintaan kepada para dewa untuk menjaga Sriwijaya 

e.    Jawa tidak mau tunduk kepada Sriwijaya 

 

67.    Salah satu perbedaan masyarakat Hindu dengan bangsa lain adalah ... 

a.    Sistem pemerintahan demokrasi 

b.    Sistem kepercayaan yang monotheisme  

c.    Adanya sistem kasta 

d.    Sifat kesombongan bangsanya 



e.    Pengakuan atas kekuasaan dewa 

 

68.    Sebutan Sungai Candrabaga dalam Kerajaan Tarumanegara terdapat dalam prasasti . 

a.    Ciaruteun 

b.    Kebon Kopi 

c.    Pasir Jambu 

d.    Tugu 

e.    Lebak 

 

69.    Bangsa Indonesia memasuki zaman sejarah setelah ditemukannya batu bertulis atau 

prasasti dari kerajaan Hindu tertua yaitu ... 

a.    Tarumanegara 

b.    Mataram Kuno 

c.    Sunda 

d.    Kutei 

e.    Sriwijaya 

 

70.    Bahasa yang dipakai dalam prasasti-prasasti peningggalan Sriwijaya adalah ... 

a.    Samsakerta 

b.    Jawa Kuno 

c.    Latin 

d.    Arab Melayu 

e.    Melayu Kuno 

 

71.    Seorang pendeta Budha Cina dari Kanton yang akan mengunjungi India pada tahun 

672 M pernah singgah dan tinggal di Sriwijaya selama 2 bulan, bernama ... 

a.    Ma – huan 

b.    Cheng – ho 

c.    Fa – Hien 

d.    I. tsing 

e.    Puyi     

 

72.    Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7-8 berdasarkan berita Cina zaman 

dinasti T’ang yaitu ... 

a.    Arab 

b.    Gujarat 

c.    Cina 

d.    Mesir 

e.    Kanton  

 

73.    Di bawah ini yang tidak termasuk cara penyebaran Islam di Nusantara yaitu ... 

kecuali : 

a.    Perkawinan 

b.    Perdagangan 



c.    Peperangan 

d.    Tassawuf 

e.    Pendidikan 

 

74.    Nabi Muhammad dilahirkan di ... pada tahun ... 

a.    Madinah tahun 571 M 

b.    Mekah tahun 570 M 

c.    Mekah tahun 575 M 

d.    Madinah tahun 575 M 

e.    Jedah tahun 571 M 

 

75.    Berita luar negeri yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yaitu 

berasal dari ... 

a.    Fahien 

b.    Marco Polo 

c.    Kubilai Khan 

d.    J. tsing 

e.    Ma-Huan 

 

76.    Salah satu budaya Hindu yang dipergunakan untuk memperingati kelahiran Nabi 

Muhammad SAW di Jawa disebut ... 

a.    Gerebeg Maulud 

b.    Skaten 

c.    Pemberian hadiah di Laut Selatan 

d.    Panjang Jimat 

e.    Memandikan benda-benda pusaka 

 

77.    Setelah Hayam Wuruk wafat di kerajaan Majapahit telah terjadi perang Paregreg 

antara ... 

a.    Suhita dan Wirabhumi 

b.    Girindharwardhana dan Wikramawardhana 

c.    Wikramawardhana dan Wirabhumi 

d.    Wirabhumi dan Girindharwardhana 

e.    Suhita dan Wikramawardhana 

 

78.    Kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia pernah mengirim utusan ke negeri Cina 

dengan tujuan ... 

a.    menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama 

b.    membayar upeti kepada kaisar Cina sebagai tanda takluk 

c.    memperlancar hubungan perdagangan 

d.    menghadiri undangan kaisar Cina 

e.    menjaga hubungan baik yang sudah lama terjalin 

 



79.    Pada masa pemerintahan Sribaduga di kerajaan Sunda telah terjadi peristiwa penting 

dalam para raton disebut : 

a.    tentaranya perang melawan Swarna Bhumi 

b.    terjadinya perang Bubat 

c.    memindahkan keratonnya ke Kawali 

d.    membuat perjanjian dengan Portugis 

e.    terjadinya serangan-serangan dengan kerajaan Banten 

 

80.    Gajah Mada diangkat sebagai Patih di kerajaan Majapahit, karena jasanya dalam 

menumpas satu pemberontakan ... 

a.    Gajah Biru 

b.    Juru Demung 

c.    Lasemi 

d.    Semi 

e.    Kuti 

 

81.    Sumpah Palapa yang diucapkan patih Gajah Mada mengandung maksud ... 

a.    mempersatukan raja-raja Jawa   

b.    memperluas daerah taklukan 

c.    menolak penjajahan 

d.    mengajak menyerang musuh 

e.    mempersatukan kepulauan Nusantara 

 

82.    Perang Bubat terjadi pada tahun ... 

a.    1327 

b.    1353 

c.    1357 

d.    1758 

e.    1760 

 

83.    Karya sastra terbesar yang dihimpun oleh Mpu Prapanca pada masa pemerintahan 

Hayam Wuruk yaitu : 

a.    Sutasoma 

b.    Negara Kertagama 

c.    Arjuna Wiwaha 

d.    Arjuna Wijaya 

e.    Ramayana  

 

84.    Kota Suci bagi umat Hindu di India adalah : 

a.    New Delhi 

b.    Kuil Emas 

c.    Bom bay 

d.    Benares 

e.    Rawalpindhi 



 

85.    Runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu Budha di Indonesia disebabkan oleh ... kecuali : 

a.    terdesaknya kerajaan-kerajaan kecil oleh kerajaan besar 

b.    tidak adanya peralihan kepemimpinan 

c.    banyak daerah-derah yang melepaskan diri 

d.    tersiarnya agama dan kebudayaan Islam 

e.    kemajuan ekonomi 

 

86.    Raja pertama kerajaan Kediri bernama Raja : 

a.    Jenggala 

b.    Bameswara 

c.    Sri Gandra 

d.    Jaya Baya 

e.    Jaya Warsa 

 

87.    Berikut ini adalah bentuk-bentuk pengaruh budaya Islam dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia diberbagai daerah ... kecuali : 

a.    budaya mesjid 

b.    tradisi lebaran pada hari Raya Idul Fitri 

c.    budaaaaya Kaligrafi 

d.    penggunaan almanak/kalender Jawa 

e.    budaya yoga dan meditasi 

 

88.    Raja terkenal dari kerajaan Singasari yang merupakan raja pertama bernama ... 

a.    Raja Anusapati 

b.    Raja Tohjaya 

c.    Raja Wisnuwardhana 

d.    Ken Arok 

e.    Raja Kertanegara 

 

89.    Agama Budha di India mencapai perkembangan yang pesat pada zaman Gupta di 

bawah Raja ... 

a.    Samudra Gupta 

b.    Ashoka 

c.    Sudhodhana 

d.    Rajendra Cola 

e.    Harsa  

 

90.    Kecakapan suatu bangsa untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing dan 

mengolahnya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia disebut ... 

a.    Akulturasi 

b.    Local Genius 

c.    Peradaban 



d.    Kebudayaan 

e.    Seni 

91. Teori yang menempatkan bangsa India sebagai pemegang peranan aktif 

dalam proses masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia, 

yaitu teori .... 

a. Brahmana d. Kolonisasi 

b. Waisya e. Arus balik 

c. Ksatria 

 

92. Proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh 

para pedagang India yang singgah ke wilayah Indonesia. Pernyataan 

tersebut merupakan inti dari teori .... 

a. Brahmana d. Kolonisasi 

b. Waisya e. Arus balik 

c. Ksatria 

 

93. Hipotesis Ksatria diperkuat dengan cerita panji yang berkembang dalam 

masyarakat Indonesia yang memperlihatkan adanya proses penaklukan 

daerah-daerah Indonesia oleh para Ksatria India. Pernyataan tersebut 

merupakan inti dari hipotesis yang dikembangkan oleh .... 

a. C.C Berg d. N.J Korm 

b. J.L Moens e. Van Leur 

c. Majumdar 

 

94. Kekuatan hipotesis Brahmana dalam proses masuknya agama Hindu- 

Buddha ke Indonesia terlihat dari .... 

a. berkembangnya sistem kerajaan di Indonesia 

b. banyaknya bangunan candi yang memiliki seni arsitektur tinggi 

c. berkembangnya bahasa Sanskerta 

d. berkembangnya upacara-upacara keagamaan 

e. banyaknya prasasti yang menggunakan huruf Pallawa 

 

95. Teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K Bosch mengemukakan 

bahwa proses masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia terjadi 

karena peran aktif yang dilakukan oleh .... 

a. Golongan Ksatria 

b. Golongan Brahmana 

c. Golongan Waisya 

d. Golongan Sudra 

e. Bangsa Indonesia 

 

96. Salah satu bukti yang menunjukkan peran aktif bangsa Indonesia dalam 

proses masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia, ialah 

.... 

a. Cerita Panji 

b. Prasasti Nalanda 

c. Candi Borobudur 

d. Jaya Prasasti 

e. Bahasa Sanskerta 



 

97. Kitab yang digunakan sebagai pedoman atau dasar-dasar dalam pembangunan 

suatu candi yaitu kitab .... 

a. Atharva Veda 

b. Yajur Veda 

c. Silpasastra 

d. Ramayana 

e. Tripitaka 

 

98. Berikut ini ialah kelompok candi yang terdapat di Jawa Timur, yaitu 

candi .... 

a. Jago, Kidal, dan Badut 

b. Kidal, Kalasan, dan Prambanan 

c. Penataran, Prambanan, dan Borobudur 

d. Penataran, Kalasan, dan Prambanan 

e. Jago, Penataran, dan Prambanan 

 

99. Salah satu bentuk akulturasi antara budaya Indonesia dengan budaya 

India pada bentuk bangunan candi terlihat dari .... 

a. relief yang dilukiskan pada candi 

b. arca atau patung yang terdapat di candi 

c. bentuk stupa 

d. bentuk candi yang berupa punden berundak 

e. hiasan yang terdapat pada candi 

 

 

100. Di bawah ini merupakan bukti-bukti yang menunjukkan perkembangan 

pendidikan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia, kecuali .... 

a. catatan perjalanan Fa-Hien 

b. catatan perjalanan I-Tsing 

c. Prasasti Nalanda 

d. pembangunan Sriwijaya Asrama oleh Raja Airlangga 

e. kerja sama antara Hui-Ning dan Jnanabadra dalam penerjemahan 

kitab agama Buddha 

 


