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I. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING BENAR ! 

1 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 

2 Pengunaan sesaji dan bunga dalam tradisi ziarah merupakan bentuk perpaduan antara . . . . 
a. Islam dan tradisi lokal 
b. Tradisi lokal dengan Hindu 
c. Tradisi Hindu dengan Budha 
d. Tradisi Budha dengan budaya lokal 
e. Islam dengan Hindu-Budha  

3 Teori yang menempatkan bangsa India sebagai pemegang peranan aktif dalam proses masuknya 
pengaruh agama Hindu-Budha di Indonesia, yaitu teori . . . . 

a. Brahmana                         d.    kolonisasi      
b. Waisya                              e.    arus balik 
c. Ksatria  

4 Salah satu bentuk akulturasi antara budaya Indonesia dengan budaya India pada bentuk bangunan 
candi terlihat dari . . . . 

a. Rlief yang dilukiskan pada candi 
b. Arca atau patung yang terdapat pada candi 
c. Bentuk stupa 
d. Bentuk candi yang berupa punden berundak 
e. Hiasan yang terdapat pada candi 

 a.  
5 Ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Kerajaan Singosari terjadi pada masa kekuasaan raja . . . . 

a. Anusapati                       d.    Tohjaya 
b. Kertanegara                  e.    Wisnuwardhana 
c. Sri Ranggah Rajasa 

6 Letak strategis Indonesia memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia dalam bidang 
budaya misalnya . . . . 

a. Pulau-pulau di Indonesia jadi banyak dikunjungi pedagang asing 
b. Masyarakat di Indonesia mengenal agama Hindu, Budha, Islam, dan Kristen 
c. Masyarakat Indonesia mulai membentuk kerajaan bercorak Hindu-Budha 
d. Masyarakat Indonesia sering mengalami peperangan antarsesamanya karena perbedaan 

keyakinan 
e. Masyarakat Indonesia mengenal corak arsitektur yang baru seperti candi dan masjid   

7 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  

8 Berikut ini yang tidak termasuk faktor-faktor Sriwijaya berperan sebagai Kerajaan Maritim terbesar 
di Asia Tenggara adalah . . . . 

a. Letaknya strategis  
b. Pusat agama Budha Mahayana 
c. Berhasil mengalahkan kerajaan Funan 
d. Menjadi pusat perdagangan 
e. Adanya ekspedisi Pamalayu 

9 Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 hal ini didasarkan pada . . . . 
a. Catatan-catatan Marco Polo ketika berkunjung ke Perlak 
b. Berita dari India yang bersumber dari para pedagang Gujarat 
c. Berita dari Arab, yakni para pedagang arab yang mengadakan hubungan dagang dengan 

Kerajaan zabag 
d. Berita dari China yang ditulis oleh Ma Huan 
e. Batu nisan Fatimah binti Maimun 

10 Penyebaran agama Islam di Indonesia berjalan secara cepat karena . . . . 
a. Proses pelayaran dan perdagangan 
b. Dasar-dasar keimanan sudah dimiliki 
c. Bangsa Indonesia mampu menyeleksi budaya 
d. Pengaruh Hindu hanya dirasakan bangsawan 
e. Ajaran Islam mempunyai toleransi tinggi 

11 Tradisi Islam yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh budaya pra sejarah dan Hindu-Budha 
adalah . . . . 

a. Nyekar                               d.    ziarah 
b. Halal bi halal                    e.    tahlilan 
c. Nyadran  

12 Bentuk wayang merupakan penggambaran manusia secara tersamar setelah adanya pengaruh 
ajaran Islam sebab . . . . 

a. Penggambaran makhluk hidup tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam 
b. Memiliki mata hanya satu 
c. Proporsi tangannya lebih panjang daripada tangan normal 
d. Digambarkan dalam relief-relief candi 
e. Karena bentuk kaligrafi dapat untuk membuat wayang 

13 Masyarakat Indonesia yang berada di daerah pesisir dengan cepat menerima Islam dibandingkan 
yang dipedalaman. Hal ini disebabkan . . . . 

a. Agama Islam agama yang demokratis 
b. Banyak bergaul dengan para pedagang 
c. Para pedagang Islam hanya bergaul dengan para pedagang Islam 
d. Para pedagagng membentuk perkampungan sendiri 
e. Agama Islam mudah dipelajari dan sederhana dalam upacara keagamaan 

14 Peradaban Hindu mudah diterima oleh  masyarakat Indonesia karena . . . . 
a. Adanya persamaan peradaban Hindu dengan peradaban Indonesia  
b. Telah lama ada hubungan antara India dan Indonesia 
c. Dasar-dasar peradaban Hindu telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia 
d. Masuknya peradaban Hindu berlangsung damai 



e. Bangsa Indonesia termasuk bangsa yang mudah menerima pengaruh dari luar 
15 Perbedaan tengku dan teuku dalam kehidupan sosial Kerajaan Aceh adalah . . . . 

a. Tengku adalah bangsawan, teuku adalah ulama 
b. Tengku pembeli, teuku penjual 
c. Tengku pemodal, teuku petani 
d. Tengku rakyat, teuku bangsawan 
e. Tengku ulama, teuku bangsawan   

16 Salah satu ciri asli budaya lokal Indonesia dalam seni pertunjukan wayang, yaitu dengan lahirnya 
tokoh . . . . 

b. Arjuna                               d.    Gatotkaca 
c. Bhatara Guru                   e.    Punakawan  
d. Dewi Sri 

17 Faktor yang mendorong perkembangan kerajaan Demak adalah . . . . 
a. Rakyatnya patuh 
b. Jumlah rakyat lebih banyak dari bangsawan 
c. Dipimpin oleh wali sanga 
d. Hancurnya Kerajaan Majapahit 
e. Didirikan oleh Raden Patah 

18 Di bawah ini wali yang tidak berdakwah melalui media seni adalah . . . . 
a. Sunan Giri                          d.    Sunan Muria 
b. Sunan kudus                      e.    Sunan Drajat 
c. Sunan Kalijaga  

19 Langgam Jawa yang disisipi unsur Islam yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga adalah . . . . 
a. Dandanggula                  d.    Ilir-ilir 
b. Sinom                              e.    Jamuran 
c. Kinanthi  

20 Salah satu komoditas rempah-rempah Aceh dan Banten yang sangat laku di pasaran internasional 
adalah . . . . 

a. Cengkeh                             d.    rotan 
b. Lada                                    e.    pala 
c. Kayu damar 

 

II. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN BENAR ! 

1 Jelaskan tentang tradisi sekaten! 
2 Siapa saja yang termasuk kaum waisya? 
3 Ceritakan dengan singkat Kerajaan Majapahit mulai dari awal berdiri hingga menjadi Negara 

Nusantara! 
4 Jelaskan tentang teori arus balik pada persebaran agama Hindu-Budha di Indonesia! 
5 Sebutkan 3 sebab runtuh dan hancurnya kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di wilayah Indonesia! 
6 Sebutkan  tokoh wali songo dan wilayah dakwahnya! 
7 Jelaskan perpaduan antara tradisi lokal, Hindu-Budha dan Islam dalam pertunjukan wayang! 
8 Bagaimana tatacara pemberian nama awal pada anak-anak di lingkungan masyarakat Bali? 
9 Sebutkan 3 alasan mudahnya  agama Islam diterima dan berkembang pesat di Indonesia! 

10 Berikan contoh riil pendekatan kultural yang digunakan para ulama dalam mengenalkan Islam! 
 


