Kumpulan Soal Sejarah Kelas X
Sejarah Indonesia
Kursiguru
Pilihlah satu jawaban yang benar!
1. Teori yang menempatkan bangsa India sebagai pemegang peranan aktif dalam
proses masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia,yaitu teori ....
a. Brahmana
c. Kolonisasi
b. Waisya
d. Ksatria
2. 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
c. Kolonisasi
b. Waisya
d. Ksatria
3. 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. Bangsa Indonesia
4. 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
5.

Kitab Negarakertagama menceritakan tentang perkembangan kerajaan Majapahit
pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Kitab Negarakertagama merupakan
karya sastra yang ditulis oleh ....
a. Mpu Panuluh
c. Mpu Tanakung
b. Mpu Prapanca
d. Mpu Kanwa

6.

Salah satu ciri asli budaya lokal Indonesia dalam seni pertreunjukan wayang, yaitu
dengan lahirnya tokoh ....
a. Arjuna
c. Gatotkaca
b. Bhatara Guru
d.Dewi Sri

7.

Tujuh buah Yupa yang ditemukan di Kerajaan Kutai merupakan peninggalan yang
ditulis pada masa kekuasaan raja ....
a. Kundungga
c. Purnawarman
b. Asywawarman
d. Sang Ansuman

8.

Kehidupan perekonomian yang berkembang di kerajaan Tarumanegara dapat kita
analisis dari isi prasasti ....
a. Cidanghiang
c. Tugu
b. Ciaruteun
d. Pasir Jambu

9. 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
10. 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
11. Ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Kerajaan Singhasari terjadi pada masa
kekuasaan raja ....
a. Anusapati
c. Tohjaya
b. Kertanegara
d. Sri Ranggah Rajasa
12. Puncak kejayaan kerajaan Majapahit berlangsung pada masa pemerintahan raja
....
a. Hayam Wuruk
c. Tribhuanatunggadewi
b. Jayanegara
d. Raden Wijaya
13. Perang saudara di kerajaan Majapahit yang terjadi setelah berakhirnya kekuasaan
raja Hayam Wuruk dikenal dengan nama perang ....
a. Bubat
c. Ranggalawe
b. Paregreg
d. Lasem
14. Raja kerajaan Sunda yang diperkirakan tewas dalam peristiwa perang Bubat antara
Sunda dengan Majapahit ialah raja ....
a. Sanjaya
c. Niskala Wastu Kencana
b. Sri Baduga Maharaja
d. Hyang Bunisora
15. Perpaduan antara kebudayaan bangsa Arya dan kebudayaan Dravida disebut ...
a. Kebudayaan Budha
b. Kebudayaan Hindu
c. Kebudayaan Islam
d. Kebudayaan Nasrani
16. Peradaban Hindu dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, karena ...
a. adanya hubungan ras antara Indonesia dengan 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
17. 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
18. Majapahit merupakan kerajaan yang mengandalkan sektor ekonomi ...
a. Agraris
b. Industri
c. Nelayan
d. Maritim
19. 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
20. Yang tidak termasuk Rukun Islam adalah ...
a. Syahadat
b. Sholat
c. Zakat
d. Percaya kepada Malaikat
21. 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
22. 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
23. 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 rangka mengembangkan ilmunya
24. 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
25. Ajaran Budha dikemukakan oleh ...
a. Bodi Satwa
b. Kasta Brahmana
c. Raja Kapilawastu
d. Sidharta Gautama
26. 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
d. membedakan status sosial masyarakat
27. Tiga Dewa utama dalam agama Hindu yang disebut Trimurti, yaitu : Brahma, Wisnu
dan ...
a. Agni
b. Ganesa
c. Sri
d. Siwa
28. Dalam perkembangannya agama Budha terpecah ke dalam dua aliran besar,
diantaranya Aliran 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
29. 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
30. Bangsa Indonesia memasuki zaman sejarah setelah ditemukannya batu bertulis
atau prasasti dari kerajaan Hindu tertua yaitu ...
a. Tarumanegara
b. Mataram Kuno
c. Sunda
d. Kutai

31. 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
32. Di bawah ini yang tidak termasuk cara penyebaran Islam di Nusantara yaitu,
kecuali...
a. Perkawinan
b. Perdagangan
c. Peperangan
d. Tassawuf
33. 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
34. 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

35. Sumpah Palapa yang diucapkan patih Gajah Mada mengandung maksud ...
a. mempersatukan raja-raja Jawa
b. memperluas daerah taklukan
c. menolak penjajahan
d. mempersatukan kepulauan Nusantara
36. 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
37. 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. kemajuan ekonomi
38. Raja terkenal dari kerajaan Singasari yang merupakan raja pertama bernama ...

a.
b.
c.
d.

Raja Anusapati
Raja Tohjaya
Raja Wisnuwardhana
Ken Arok

39. Agama Budha di India mencapai perkembangan yang pesat pada zaman Gupta di
bawah Raja ...
a. Samudra Gupta
b. Ashoka
c. Sudhodhana
d. Rajendra Cola
40. 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

