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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 



SMA NEGERI 22 SURABAYA 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER SEMESTER 1 

TAHUN PELAJARAN 2009-2010 

 

Mata Pelajaran : SEJARAH 

Kelas : XI IPS 

Hari / Tanggal : Jum’at, 8 Januari 2010 

Alokasi Waktu : 90 menit (07.00-08.30) 

 

A. Pilihlah jawaban yang paling benar ! 

1. Teori J.C. Van Leur  menyebutkan bahwa alasan para Brahmana datang ke Indonesia 

adalah atas undangan para bangsa India yang ada di Indonesia. Teori ini menyatakan 

bahwa yang berperan dalam proses masuknya kebudayaan Hindu Budha ke Indonesia 

adalah Kaum Brahmana dengan alasan para Brahmana datang ke Indonesia atas 

undangan para bangsa India yang ada di Indonesia untuk menyebarkan dan 

mengajarkan  agama Hindu karena hanya kaum Brahmana yang dapat membaca kitab 

weda dan berwewenang tinggi untuk menyebarkan agama Hindu. Teori diatas yang 

dimaksud adalah…….. 

a. Teori Waisya    

b. Teori Arus Balik    

c. Teori Gabungan 

d. Teori Brahmana 

e. Teori Ksatria 

 

2. Awal munculnya agama Hindu di India dikarenakan oleh kedatangan bangsa asing yang 

membawa budaya baru dengan jalan infiltrasi dan akulturasi. Bangsa asing tersebut 

adalah bangsa Arya  berasal dari salas  satu Peradaban yang ada di…. 

a. Kuwait 

b. Iran 

c. Irak 

d. Arab 

e. Bahrain 

 

3. Perhatikan gambar disamping. Kebudayaan Hindu-Budha 

dapat masuk ke Indonesia dikarenakan adanya perkawinan 

antara para pedagang dengan wanita di Indonesia. Hal 

tersebut dikemukakan sebagai salah teori masuknya agama 

Hindu di Indonesia, nama tokoh yang mengemukakan teori 

tersebut adalah.…..  

a. Teller     

b. F.D.K. Bosch    

c. N.J.Krom   

d. Ter Harr 

e. J.C. Van Leur 
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4. Masuknya agama Hindu di Indonesia telah membawa banyak pengaruh diantaranya 

pada susunan masyarakat Indonesia. Salah satunya berkaitan dengan kemasyarakatan. 

Pengaruh tersebut adalah….. 

a. Masyarakat dibedakan berdasarkan kasta 

b. Mulai dikenalnya sistem gotong-royong 

c. Masyarakat di bedakan berdasarkan profesi 

d. Masyarakat dipimpin oleh sunan 

e. Sistem pemerintahan menjadi ketat 

 

5. Secara periodesasi atau pembabagan perkembangan Hindu dan Budha di India dikenal 

dengan 4 zaman utama, berikut yang bukan pembabagan zaman perkembangan Hindu 

dan Budha di India adalah…. 

a. zaman Upanishad 

b. zaman Hinduisme 

c. zaman Epos 

d. zaman Budha 

e. zaman Brahmana 

 

6. Agama Budha lahir pada abad ke-6 SM di India Utara dan diajarkan oleh sang Budha 

Gautama. Agama ini lahir setelah terjadi ketidak adilan dalam sistem Kasta dalam agama 

Hindu. Gautama adalah seorang pangeran dari kerajaan Kapilawastu dan dulunya 

merupakan prajurit perang, namun dengan melihat penderitaan rakyatnya saat sistem 

Kasta diberlakukan maka ia pun semedi di Pohon Bodhi. Cerita ini terkenal dan sering di 

film kan terutama oleh produser film India. Siapakah pemeran Gautama atau Asoka 

dalam film berjudul Asoka yang sangat terkenal tersebut….. 

a. Kareena Kapoor 

b. Hritik Roshan 

c. Rani Mukherji 

d. Shah Rukh Khan 

e. Anand Bakshi 

 

7. Kerajaan Kutei didirikan oleh Kudungga namun seiring berjalannya waktu, kerajaan ini 

mengalami kemajuan pesat. Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan pada saat 

pemerintahan….. 

a.  Mulawarman    

b.  Aswawarman    

c.  Ratu Sima 

d.  Kudungga 

e.  Purnawarman 

 

8. Perhatikan gambar disamping. Gambar disamping adalah 

gambar Raja Airlangga yang sedang menaiki Garuda. Dalam 

prasasti Kelagen telah menunjukkan bahwa Raja Airlangga 

sangat memperhatikan bidang pertanian dengan adanya 

pembangunan sebuah waduk yaitu…… 

a. Wringin Sapta    

b. Waduk Brantas    

c. Waduk Kahuripan 

d. Waduk Gondang 

e. Waduk Gomatti 

 

 

 

 

 



 

 

Design by @Aries Eka Prasetya, S.Pd, M.Si  3 

 

9. Candi berasal dari bahasa sansekerta Chandika yang artinya puncak. Puncak dari 

kehidupan yaitu kematian. Berdasarkan bentuknya candi di Indonesia dapat di bagi 

menjadi tiga kelompok salah satunya adalah jenis Jawa Tengah Selatan yang memiliki 

sifat…… 

a. Hindu     

b. Syiwa     

c. Syiwa, Budha, dan lokal 

d. Budha 

e. Hindu dan Budha 

 

10. Gajah Mada adalah salah seorang patih terkenal dari Majapahit. Pada saat Gajah Mada 

di angkat menjadi patih Mangkubumi Majapahit, ia telah mengucapkan sumpah 

yaitu….. 

a. Sumpah Tan Amukti Palapa  

b. Sumpah Mangkubumi   

c. Sumpah Pemuda 

d. Sumpah Majapahit 

e. Sumpah Patih Majapahit 

 

11. Raja Airlangga terkenal sebagai Raja yang bijaksana. Setelah Raja Airlangga 

mengundurkan diri dari jabatannya, Kerajaan Kahuripan terbagi menjadi dua yaitu…. 

a. Kediri dan Pamekasan   

b. Panjalu dan Klaten    

c. Pamekasan dan Klaten 

d. Jenggala dan Panjalu 

e. Klaten dan Kediri 

 

12. Perhatikan gambar disamping. Salah satu sumber sejarah 

dari kerajaan Kutei adalah prasasti Yupa yang bertuliskan 

huruf pallawa. Berikut ini yang bukan isi dari Prasasti Yupa 

adalah..... 

a. kejayaan Kerajaan Kutei 

b. penaklukan daerah kekuasaan 

c. silsilah keluarga raja 

d. pembangunan bendungan 

e. pernyataan Maharaja Kudungga sebagai raja pertama 

 

13. Sebagian besar bangsa Indonesia yang beragama Islam menganut 4 mahzab yang 

berkembang di Indonesia. Mazhab yang paling besar pengaruhnya di Indonesia 

adalah........ 

a. Hanafi 

b. Gazali 

c. Maliki 

d. Syafi’i 

e. Hambali 

 

14. Bukti masuknya agama Islam di Indonesia adalah dengan ditemukannya Kerajaan tertua 

yang menganut ajaran Islam. Kerajaan Islam tertua di Indonesia ialah .......... 

a. Kerajaan Aceh 

b. Kerajaan Demak  

c. Kerajaan Panjang 

d. Kerajaan Mataram Islam 

e. Kerajaan Samudra Pasai 
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15. Salah satu kerajaan Islam yang ada di Sumatera adalah kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh 

mengalami kemuduran karena disebabkan oleh beberap hal. Berikut yang bukan salah 

satu faktor kemunduran Kerajaan Aceh ialah ......... 

a. Wafatnya Sultan Iskandar Muda 

b. Kekalahan Aceh melawan Portugis  

c. Tidak ada tokoh cakap sepeninggalan Sultan Iskandar 

d. Berpindahnya pusat perdagangan ke Pulau Bintan  

e. Daerah – daerah taklukannya mulai melepaskan diri 

 

16. Banyak tokoh yang berpendapat bahwa Islam berasal dari luar Indonesia, ada yang 

berpendapat dari Mesir, Arab, India dan sebagainya. Tokoh yang mengemukakan 

bahwa teori masuknya Islam ke Nusantara melalui Mesir dan Mekah adalah.......... 

a. Husein Djajadiningrat 

b. Sucipto Wirjosuparto 

c. Hamka  

d. Snouck Hurgronye 

e. Moquette 

 

17. Dalam akulturasi antara budaya Islam dan budaya lokal Indonesia dapat kita dapat 

menjumpai istilah tasawuf. Disebut apakah orang yang ahli dalam tasawuf .................. 

a. Hambali 

b. Sufi 

c. Gozali 

d. Hanafi 

e. Maliki 

 

18. Banyak bukti yang dapat dijadikan acuan mengenai masuknya Islam di Nusantara. 

Dibawah ini yang bukan merupakan bukti – bukti awal masuknya Islam di Indonesia, 

adalah........ 

a. Adanya makam Sultan Malik Al Saleh 

b. Berita dari Ibnu Batutah 

c. Kompleks makam Islam di Tralaya, Trowulan 

d. Berita dari Mah Huan, Musafir Cina 

e. Berita dari pedagang Persia  

 

19. Perhatikan profil Kerajaan Ternate & Tidore berikut ini : 

 

Pada abad ke-13 di Maluku sudah berdiri kerajaan Ternate yang ibu kotanya terletak di Sampalu 

(Pulau Ternate). Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula memeluk 

agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapi Baguna atau Sultan Marhum yang masuk Islam 

karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin. Penguasa Ternate yang 

menentang Portugis adalah Sultan Khairun yang memerintah pada tahun 1550 sampai 1570. Ia 

secara tegas menolak kehadiran para misionaris Portugis di Ternate. Di bawah pemerintahan 

Sultan Baabullah, Kerajaan Ternate mencapai masa kejayaannya. Kerajaan Ternate telah 

berhasil membangun armada laut yang cukup kuat sehingga mampu melindungi wilayahnya 

yang cukup luas tersebut. 

 

Kerjaan Ternate dan Tidore adalah kerajaan Islam. Tidore mencapai kejayaan pada 

masa pemerintahan.................. 

a. Sultan Marhum 

b. Sultan Muhammad Naqal 

c. Syekh Mansur 

d. Sultan Nuku 

e. Sultan Hasanudin 
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20. Perhatikan gambar disamping. Perpaduan antara unsur 

budaya lama dengan unsur budaya baru menjadi unsur 

budaya baru tanpa menghilangkan ciri–ciri kebudayaan 

masing–masing merupakan pengertian dari…. 

a. Akulturasi 

b. Dominasi 

c. Asimilasi 

d. Asosiasi 

e. Kolaborasi 

 

 

 

21. Budaya Indonesia telah banyak mendapatkan akulturasi dari budaya Islam dan Hindu 

Budha. Di bawah ini bangunan yang menjulang tinggi berfungsi sebagai tempat untuk 

menyerukan adzan disebut…… 

a. Kubah     

b. Menara 

c. Mimbar    

d. Jirat 

e. Cungkup 

 

22. Pola bangunan menjadi tradisional menampakan adanya toleransi dan perpaduan antar 

unsur-unsur asli budaya lokal Indonesia, Hindu Budha dan Islam yaitu … 

a Atap masjid berwujud kubah 

b Beratap susun tiga atau lima 

c Berbentuk rumah panggung 

d Selalu ada bangunan menara yang menjulang tinggi 

e Serambi masjid bertingat 

 

23. Perhatikan soal berikut : 

1. Seni ukir 

2. Seni pertunjukan debus 

3. Seni patung 

4. Seni kaligrafi 

5. Seni pahat 

Berikut adalah cabang-cabang seni bangunan yang banyak di pengaruhi oleh seni 

budaya Islam adalah … 

a. 1, 2 dan 3 

b. 1, 3 dan 4 

c. 2, 4 dan 5 

d. 2 dan 4 

e. 3, 4 dan 5  

 

24. Bangunan Masjid, keraton, dan kuburan di Indonesia umumnya memperlihatkan hasil 

perwujudan alkulturasi dengan kebudayaan asli Indonesia pada zaman Megalitikum, 

yaitu …  

a Kubur peti batu 

b Menhir  

c Sarkofagus 

d Dolmen 

e Punden berundak 
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25. Dalam seni rupa Islam ada larangan. Larangan-larangan tersebut diataranya yaitu  

mengenai …. 

a. Lukisan atau patung terhadap binatang 

b. Lukisan atau patung tentang manusia 

c. Lukisan atau patung tentang semua makluk hidup terutama manusia 

d. Lukisan atau patung yang berhubungan dengan tokoh-tokoh agama Islam 

e. Lukisan atau gambar mengenahi Masjid 

 

26. Perhatikan gambar disamping. Pada candi Borobudur 

terdapat lukisan relief tentang .. 

a Cerita kehidupan sang Budha 

b Cerita kehidupan rakyat India 

c Cerita dewa-dewa Hindu 

d Prasasti-prasasti tentang kerajaan-kerajaan 

Indonesia Hindu 

e Prasasti-prasasti tentang kerajaan-kerajaan 

Indonesia Budha 

 

27. Tulisan-tulisan Jawa kuno, Sunda kuno dan Bali adalah sumber dari huruf Pallawa. Ini 

berarti di daerah-daerah tersebut pernah berkembang … 

a Pengaruh kolonialisasi India 

b Agama Budha dan kebudayaannya 

c Kepercayaan asli animisme dan dinamisme 

d Agama dan kebudayaaan Hindu 

e Kepercayaan sinkretisme 

 

28. Perhatikan gambar disamping. Pola kepribadian 

bangsa Indonesia tampak pada bangunan-

bangunan candi di Indonesia, yaitu … 

a Dibangun di atas perbukitan 

b Berfungsi sebagai tempat pemujaan 

c Dibangun bertingkat seperti punden berundak 

d Terbuat dari batu-batuan 

e Memiliki ragam hias yang megah 

 

 

 

 

 

 

29. Dibawah merupakan ciri-ciri masjid :  

1. Bentuk atapnya bertingkat lebih dari Satu 

2. Denahnya berbentuk bujur sangkar 

3. Pondasi kuat dan rendah 

4. Disamping terdapat kolam dan parit berair 

5. Bangunan serambi dibelakang dan didepan 

Dipandang dari segi arsitektur, masjid zaman 

kuno berbeda dengan masjid-masjid di negara 

lain, pengaruh antara budaya Islam dan budaya 

setempat adalah ... 

a. 1, 2 dan 3 

b. 2, 3 dan 4 

c. 3, 4 dan 5 

d. 1, 2 dan 4 

e. 1, 3 dan 4 
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30. Agama Islam dapat masuk dan berkembang pesat di Indonesia. Faktor utama yang 

menyebabkan agama Islam dapat diterima dan berkembang pesat di Indonesia adalah.. 

a. Ajaran Islam telah disesuaikan dengan alam pikiran orang Indonesia 

b. Ajaran Islam sesuai dengan ajaran agama Hindu 

c. Masyarakat Indonesia bersifat terbuka 

d. Masyarakat Majapait melindungi seluruh agama 

e. Golongan dalam masyarakat Indonesia disesuaikan dengan ajaran Islam 

 

31. Proses masuknya ebuah kebudayaan di tandai dengan 4 proses, yaitu Infiltrasi, 

Akulturas, Asimilasi dan Dominasi. Yang dimaksud dengan akulturasi budaya adalah....... 

a. terdesaknya suatu budaya oleh budaya yang lain 

b. percampuran dua budaya atau lebih yang tidak menunjukan lagi unsur-unsur aslinya 

c. dominasi budaya dari suatu kelompok masyarakat terhadap budaya lainnya 

d. perpaduan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan unsur-unsur aslinya 

e. masuknya suatu budaya asing ke suatu masyarakat yang belum berbudaya 

 

32. salah satu contoh akulturasi kebudayayaan Hindu dan Islam dapad dilihat pada atap 

masjid Demak. Atap masjid Demak menggunakan unsur budaya Hindu yaitu..... 

a. Candi 

b. Meru 

c. Pure 

d. Lingga 

e. Makkara 

 

33. Bangsa Indonesia memiliki kemampuan awal (kepandaian) dalam menerima budaya 

asing yang disebut Local Genius. Banyak pengaruh budaya luar terhadap budaya asli 

Indonesia, baik karena proses akulturasi maupun asimilasi. Dibawah ini yang merupakan 

contoh akulturasi budaya antara budaya Indonesia (Hindu-Budha) dengan Islam 

adalah...... 

a. upacara Grebeg Maulud 

b. candi Borobudur 

c. punden berundak 

d. candi Prambanan 

e. upacara Nyepi 

 

34. Kumpulan dokumentasi disebut dengan Kitab. Pada zaman periodesasi sejarah Islam, 

kitab-kitab pada zaman Hindu dirubah menjadi Hikayat, Babad dan Suluk karena 

mengalami akulturasi dengan kebudayaan Islam. Kitab yang berisi wejangan sunan 

Bonang kepada Wijil adalah....... 

a. Suluk Sukarsa 

b. Suluk Wijil 

c. Suluk Malang Sumirah 

d. Babad Mataram 

e. Kitab Tasawuf 

 

35. Perhitungan sistem penanggalan ada 2 sistem yaitu Solar system dan Lunar system. Pada 

masa Hindu dengan kalender saka identik dengan Solar sytem namun ketika zaman 

Islam bergeser menggunakan Lunar System, hal ini menjadikan salah seorang raja Jawa 

memiliki pandangan untuk membuat kesamaan dalam Kalender Jawa. Sistem Kalender 

Jawa merupakan karya dari..... 

a. Sultan Agung 

b. Sultan Hamengku Buwono I 

c. Sultan Ageng Tirtayasa 

d. Sultan Trenggono 

e. Wali Songo 
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36. Fungsi masjid hampir sama dengan fungsi candi yaitu sebagai tempat beribadah. 

Sehingga ketika mengalami akulturasi maka unsur-unsur budaya Hindu yang masih 

dipakai dan melekat pada budaya Islam berupa contoh bangunan adalah Masjid. 

Contoh unsur budaya Indonesia pada bangunan masjid adalah....... 

a. atap berbentuk kubah 

b. menara berbentuk kuil 

c. candi bentar pada pintu gerbang masjid Demak 

d. bangunan masjid menghadap ke Barat 

e. atap tumpang pada masjid Demak 

 

37. Untuk memudahkan melakukan syiar agama Islam, maka para sunan menggunakan 

budaya yang telah berkembang di masyarakat. Salah satu budaya yang digunakan oleh 

sunan Kalijaga dalam berdakwah adalah.... 

a. pertunjukan wayang orang 

b. pertunjukan wayang kulit 

c. mendirikan pondok pesantren 

d. mengawini puteri raja 

e. bertapa di tepi sungai 

 

38. Akulturasi budaya sangat terlihat di makam sunan Drajat, salah satunya adalah lambang 

”Singa Mengkok”. Lambang Singa Mengkok yang ada di pintu sunan Drajat memiliki 

pengertian.... 

a. singa yang siap kawin 

b. singa yang siap menerkam 

c. posisi siap singa 

d. singa  yang akan makan 

e. singa berpacaran 

 

39. Masuknya budaya asing ke Indonesia tak lepas dari kecakapan masyarakat Indonesia 

dalam menerima budaya dari luar. Kecakapan masyarakat dalam menerima budaya 

asing disebut dengan...... 

a. Local Gen 

b. Lokal Gender 

c. Lokal Genius 

d. Local Genius 

e. Lokal Jenius 

 

40. Bangunan makam Islam memiliki pokok-pokok bangunan. Atap pada makam Islam 

dinamakan dengan........ 

a. Kijing 

b. Nisan 

c. Meru 

d. Cungkup 

e. Atap Makam 
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B. Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 

1. Sebutkan dan jelaskan tokoh yang mengeluarkan 2 teori mengenai proses masuknya 

agama Hindu-Budha ke Indonesia ! 

Jawab :  

 

 

 

 

2. Jelaskan faktor-faktor yang mendorong berkembangnya Islam di Indonesia ! 

Jawab :  

 

 

 

 

 

3. Sebutkan isi perjanjian Bongaya tahun 1667 ! 

Jawab :  

 

 

 

 

 

4. Gambar berikut adalah Makam Islam. Sebut dan jelaskan fungsi yang ditunjukan 

pada gambar tersebut ! 

    A..................... 

 

 

    B....................... 

 

 

 

    C........................ 

 

 

 

 

5. Jelaskan pengertian atau fungsi dari hal-hal berikut ini : 

1. Menara masjid 

2. Kiblat 

3. Atap Masjid 

4. Mimbar 

5. Mihrab 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 


