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SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL 

BIDANG STUDI : SEJARAH 
KELAS  : X (SEPULUH) 
PROGRAM  : UMUM 
 

I. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING BENAR ! 

1 Kearifan masa lampau dapat diambil dari sejarah. Dengan demikian sejarah bernilai guna . . . . 
a. Rekreatif                                d.    edukatif 
b. Inspiratif                                e.    praktis 
c. Instruktif  

2 Di bawah ini termasuk ciri-ciri folklore, kecuali . . . . 
a. Bersifat tradisional               
b. Bersifat anoim 
c. Hadir dalam versi yang monoton 
d. Menjadi milik bersama 
e. Penyebarannya secara lisan 

3 Sumber sejarah beraneka ragam, salah satunya ialah prasasti. Prasasti termasuk . . . . 
a. Sumber lisan                     d.    sumber tertulis 
b. Sumber benda                  e.    sumber kuno 
c. Sumber skunder 

4 Sejarah adalah aktivitas manusia dalam kerangka kehidupan di lingkungannya pada masa lalu, 
termasuk pengertian sejarah sebagai . . . . 

a. Peristiwa                       d.    seni 
b. Kisah                              e.    sastra 
c. Ilmu   

5 Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai aktualisasi dari kejadian itu, disebut sejarah sebagai . . . . 
a. Peristiwa                        d.    kisah 
b. Ilmu                                e.    sastra  
c. Seni 

6 Penulisan babad merupakan salah satu jenis penulisan . . . . 
a. Historiografi kolonial 
b. Historiografi tradisional 
c. Historiografi nasional 
d. Historiografi daerah 
e. Historiografi internasional 

7 Mempelajari sejarah membawa seseorang berkelana menembus dimensi ruang dan waktu 
adalah guna . . . dari sejarah. 

a. Instruktif                       d.    manipulatif 
b. Edukatif                        e.    instruktif 
c. Rekreatif  

8 Pertunjukan wayang dari masa prasejarah hingga masa sekarang tetap eksis. Fungsi pertunjukan 
wayang pada mulanya adalah . . . . 

a. Pemujaan arwah nenek moyang 
b. Sebagai sarana berkumpulnya masyarakat 



c. Ajang pertemuan warga masyarakat 
d. Sarana hiburan masyarakat 
e. Media pendidikan masyarakat   

9 Yang memperoleh gelar bapak sejarah (The father of history) adalah . . . . 
a. Aristoteles                           d.    R. Moh. Ali 
b. Ibnu Khaldun                      e.    Sartono Kartidirdjo 
c. Herodotus  

10 Untuk mengungkap kehidupan manusia pada masa lampau, sejarah telah memformulasikan 
dalam lima pertanyaan, salah satunya ialah how, yaitu menunjuke kepada . . . . 

a. Adanya hubungan sebab akibat dalam peristiwa sejarah 
b. Tempat peristiwa terjadi 
c. Proses terjadinya peristiwa sejarah 
d. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau 
e. Waktu terjadinya peristiwa sejarah  

11 Kata sejarah berasal dari bahasa Arab “syajaratun” yang berarti . . . . 
a. Pohon                                     d.    silsilah 
b. Penyelidikan                          e.    keturunan 
c. Pengkajian  

12 Bagian dari kebudayaan yang disebarkan dan diwariskan secara tradisional dalam bentuk lisan 
maupun contoh yang disertai dengan gerak dan isyarat atau alat pembantu pengingat, disebut . . 
. . 

a. Mitos                                  d.    legenda 
b. Folklore                             e.     tradisi lisan 
c. Dongeng 

13 Peristiwa sejarah bersifat tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa, maka 
perristiwa tersebut memiliki ciri . . . . 

a. Unik                                   d.    besar pengaruhnya 
b. Satu kali                            e.    abadi 
c. Penting  

14 Tradisi masa berburu dan meramu tingkat sederhana ialah seperti di bawah ini, kecuali . . . . 
a. Tradisi kapak berimbas 
b. Tradisi serpih 
c. Masyarakatnya hidup nomaden 
d. Tinggal di gua-gua atau tepi danau/sungai 
e. Sedenter  

15 Macam-macam sumber sejarah antara laian . . . . 
a. Lisan, tertulis, benda 
b. Lontar, buku, prasasti 
c. Prasasti, artefak, candi 
d. Buku kuno, kitab, suluk 
e. Candi, prasasti, lontar  

16 Salah satu sifat historiografi tradisional ialah religio sentries, yang artinya . . . . 
a. Segala sesuatu dipusatkan pada raja 
b. Dihubungkan dengan hal-hal gaib 
c. Raja dianggap memiliki charisma 
d. Dihubungkan dengan hal-hal takhayul 
e. Yang dibicarakan hanyalah golongan bangsawan 

17 Historiografi nasional mulai dirintis setelah . . . . 



a. Indonesia dijajah Belanda 
b. Munculnya Orde Baru 
c. Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 
d. Indonesia dijajah Jepang 
e. Setelah perang Kemerdekaan 1949 

18 Langkah-langkah metode sejarah secara berurutan adalah . . . . 
a. Kritik, heuristik, analisis dan penulisan 
b. Kritik, heuristik, penulisan dan penyajian 
c. Heuristik, kritik, interpretasi dan penulisan 
d. Heuristik, kritik, penulisan dan analisis 
e. Heuristik, kritik, penulisan dan pemahaman 

19 Suatu penelitian yang ingin mengungkap pengalaman seseorang yang masih hidup disebut . . . . 
a. Oral history                      d.    life history 
b. Written history               e.    oral tradition 
c. Person history  

20 Proses mencari dan mengumpulkan sumber sejarah disebut . . . . 
a. Interpretasi                      d.    verifikasi    
b. Kritik                                  e.    pemahaman 
c. Heuristik   

 

II. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN BENAR ! 

1 Sebutkan 3 manfaat mempelajari sejarah! 
2 Jelaskan yang dimaksud dengan historiografi!  
3 Sebutkan 6 kata tanya sebagai formula untuk mengungkap kehidupan masa lampau!  
4 Jelaskan fungsi wayang sebelum masuknya Hindu-Budha dan Islam ke Indonesia! 
5 Sebutkan 3 bentuk folklore lisan sertakan masing-masing contohnya! 
6 Pak Ali melakukan studi ke museum Mpu Tantular di Sidoarjo, disana beliau meneliti kitab-kitab 

kuno, film-film sejarah, buku-buku, dan berita-berita. Bentuk penelitian apa yang tengah 
dilakukan Pak Ali? 

7 Jelaskan pertimbangan bibit, bebet, dan bobot yang menjadi pertimbangan dalam memilih calon 
menantu di P.Jawa!  

8 Sebut dan jelaskan langkah-langkah metode sejarah! 
9 Jelaskan yang dimaksud dengan sejarah! 

10 Sebutkan 3 jenis sejarah dan masing-masing contohnya! 
  
  

 


