
1. Keyakinan yang dituntut dalam agama 

Buddha adalah …. 

A. keyakinan tanpa dasar terhadap 

seluruh ajaran Buddha 

B. keyakinan yang muncul dari proses 

pembelajaran, pengalaman, dan 

perenungan 

C. keyakinan yang muncul dari 

membaca riwayat Buddha Gotama 

dan para siswanya 

D. keyakinan terhadap kitab suci 

meskipun kita belum membacanya 

E. keyakinan pada alam dewa sebagai 

tujuan akhir umat Buddha yang 

berbuat kebajikan 

 

2. Saddha yang kita miliki adalah sebagai 

tiang pokok agama Buddha yang terdiri 

dari   Buddha, Dhamma, dan sangha 

yang disebut .… 

A. Saddha terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa 

B. Saddha terhadap Tiratana 

C. Saddha terhadap Deva, Arahat dan 

Boddhisatva 

D. Saddha terhadap hokum-hukum 

kesunyataan 

E. Saddha terhadap kitab suci 

TRIPITAKA 

 

3. Penjelasan tentang konsep ketuhanan 

sebagai realita tertinggi dapat ditemukan 

dalam kitab…. 

A. Udana VIII : 3    

  

B. Majhima nikaya 41 

C. Majhima Nikaya 99    

D.  Angutara Nikaya II, 69 

E. Samyuta Nikaya I 41 

 

4. Bagian dari Jalan Mulia Berunsur 

Delapan yang termasuk dari kelompok 

kemoralan (sila) adalah …. 

A. penyadaran benar    

B. pemusatan benar 

C. perhatian benar    

D. ucapan benar 

E. usaha benar 

 

5. Salah satu contoh perdagangan yang 

tidak dianjurkan oleh Sang Buddha 

adalah …. 

A. sayur-sayuran 

B. buah-buahan 

C. sembako 

D. minyak sayur 

E. senjata 

 

6. Salah satu manfaat dari sila bagi para 

perumah tangga adalah …. 

A. pengendalian nafsu 

B. membuat orang bertambah kaya 

C. menjadi kecintaan 

D. menjadi terpandang 

E. menjadi kepercayaan 

 

7. Sila yang hendaknya dilaksanakan oleh 

umat awam untuk menjaga perilakunya 

dalam kehidupan sehari-hari adalah …. 

A. Pancasila Buddhis 

B. Cula Sila 

C. Athasila 

D. Pathimokha sila 

E. Maha sila 

 

8. Sila pertama dari pancasila Buddhis 

adalah bertekad untuk tidak melakukan 

…. 

A. pencurian  

B. asusila 

C. mabuk-mabukan  

D. pembunuhan 

E. kebohongan 

 

9. Jumlah sila/peraturan yang harus 

dilaksanakan oleh para bhikkhu tradisi 

Theravada adalah …. 

A. 117 

B. 227 

C. 317 

D. 327 

E. 417 



 

10. Pasamuan agung yang dilaksanakan oleh 

murid-murid Buddha yang 

menghasilkan ditulisnya kitab suci 

Tripitaka yang pertama kali, terjadi pada 

pasamuan ke…. 

A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 

E. V 

 

11. Siswa utama Buddha yang dikenal 

dengan bendahara Dhamma atau yang 

telah mengulang kitab suci Sutta Pitaka 

secara lisan adalah …. 

A. Ananda 

B. Upali 

C. Kassapa 

D. Kaludayi 

E. Sariputra 

12. Ajaran Buddha mengajarkan kepada 

penganutnya agar tidak percaga begitu 

saja, melainkan harus dapat 

membuktikanya, yang dikenal dengan 

…. 

A. Akaliko 

B. Ahuneyyo 

C. Pahuneyyo 

D. Anjalikaraniyo 

E. Ehipassiko 

 

13. Paritta yang berisi tentang pernyataan 

kebenaran adalah paritta …. 

A. Namakharagatha 

B. Vandana 

C. Tisarana 

D. Pancasila 

E. Saccakiriya Gatha 

 

14. Puja yang dilakukan umat Buddha 

dengan menggunakan materi adalah 

berawal dari suatu kebiasaan yang 

dilakukan oleh Bhikkhu …. 

A. Kondanna 

B. Vappa 

C. Asaji 

D. Mahanama 

E. Ananda 

 

15. Puja yang memiliki manfaat yang paling 

tinggi bagi orang yang melaksanakannya 

adalah puja…. 

A. mengunakan materi 

B. mempraktekan ajaran Buddha  

C. belajar teori 

D. membaca kitab suci 

E. menganalisa ajaran Buddha 

 

16. Hari raya waisak memperinggati tiga 

peristiwa penting pada diri Buddha yang 

biasanya hari raya waisak dikenal 

dengan harinya …. 

A. Buddha 

B. Dhamma 

C. Sangha 

D. Samanera 

E. Samaneri 

 

17. Empat kebutuhan pokok para Bhikkhu 

yang dipersembahkan pada hari raya 

kathina adalah…. 

A. makanan, uang, perlengkapan mandi, 

jubah 

B. makanan, obat-obatan, tempat tinggal 

dan jubah 

C. jubah,sandal, gunting, kacamata 

D. obat-obatan, saringan, jarum dan 

benang 

E. jubah, obat-obatan, shampo, minyak 

wangi 

18. Kata “Ehi Bhikkhu” diberikan kepada 

seorang bhikkhu yang …. 

A. suci 

B. belum suci 

C. ditahbiskan sendiri oleh Buddha 

D. termasuk murid pertama Buddha 

E. senior 

 

 



19. Manfaat yang diperoleh dari 

melaksanakan puja adalah 

berkembangnya …. 

A. kekayaan 

B. materi 

C. kedermawanan 

D. keyakinan 

E. persahabatan 

 

20. Bagian dari Jalan Mulia Berunsur 

Delapan yang termasuk dari kelompok 

konsentrasi (samadhi) adalah …. 

A. perbuatan benar   

B. mata pencaharian benar 

C. perhatian benar   

D. ucapan benar 

E. pikiran benar 

 

21. Meditasi yang bertujuan untuk mencapai 

ketenangan batin adalah meditasi …. 

A. Metta bhavana 

B. Karuna bhavana 

C. Mudita bhavana 

D. Samatha bhavana 

E. Vipassana bhavana 

 

22. Jumlah objek meditasi samatha bhavana 

adalah … objek. 

A. 20 

B. 25 

C. 30 

D. 35 

E. 40 

 

23. Meditasi yang bertujuan untuk mencapai 

pandangan terang atau pencerahan 

adalah meditasi…. 

A. Metta bhavana 

B. Karuna bhavana 

C. Mudita bhavana 

D. Samatha bhavana 

E. Vipassana bhavana 

 

 

 

24. Rintangan batin atau kekotoran batin 

yang mencegah pikiran dari pencapaian 

pemusatan pikiran dari dalam diri kita 

disebut…. 

A. Samvara   

B. Vasita 

C. Nimitta   

D. Nivarana 

E. Palibodha   

 

25. Supaya dalam melaksanakan meditasi 

berhasil dengan baik dan benar 

seseorang   disarankan harus memiliki 

..... 

A. sila yang baik  

B. bhakti yang baik 

C. panna yang baik   

D. cagga yang baik 

E. saddha yang baik 

 

26. Salah satu manfaat dari melaksanakan 

meditasi pandangan terang adalah …. 

A. akan mendapatkan kesabaran 

B. akan cepat marah 

C. akan mudah untuk mendapatkan ilmu 

D. mendapatkan kekuatan gaib 

E. dapat membaca pikiran orang lain 

 

27. Ajaran yang pertamakali Sang Buddha 

ajarkan kepada lima orang pertapa 

adalah …. 

A. kewajiban 

B. sila/kemoralan 

C. keyakinan 

D. catur arya saccani 

E. meditasi 

 

28. Segala sesuatu yang ada di dunia ini 

adalah tidak kekal yang dikenal dengan 

sebutan …. 

A. Anicca 

B. Dukkha 

C. Anata 

D. Nibbana 

E. Nivarana 

 



29. Segala sesuatu yang ada di dunia ini 

adalah menderita dan tidak memuaskan 

yang dikenal dengan sebutan …. 

A. Anicca 

B. Dukkha 

C. Anata 

D. Nibbana 

E. Nivarana 

 

30. Segala sesuatu yang ada di dunia ini 

adalah tanpa inti  yang kekal, dikenal 

dengan sebutan …. 

A. Anicca 

B. Dukkha 

C. Anata 

D. Nibbana 

E. Nivarana 

 

31. Perbuatan baik maupun buruk yang 

dilakukan melalui pikiran, ucapan dan 

badan jasmani disebut hukum …. 

A. Kamma 

B. Tilakkhana 

C. Paticcasamupada 

D. Punarbhava 

E. Catary arya saccani 

 

32. Dalam agama Buddha kita mengenal 

adanya kelahiran kembali yang disebut 

dengan …. 

A. Kamma 

B. Tilakkhana 

C. Paticcasamupada 

D. Punarbhava 

E. Catary arya saccani 

 

33. Seorang yang mencapai penerangan 

sempurna dengan usaha sendiri dan 

dapat mengajarkannya kepada makhluk 

lain sampai mencapai kesucian disebut 

…. 

A. Sammasambuddha 

B. Pacceka Buddha 

C. Savaka Buddha 

D. Buddha Amitabha 

E. Buddha maitreya 

 

34. Salah satu ikrar yang diucapkan oleh 

seorang Bodhisattva dengan tekad yang 

kuat adalah …. 

A. mengubah hukum alam 

B. menolong semua makhluk yang besar 

saja 

C. menhancurkan orang-orang yang 

tidak disukai 

D. mempelajari kebenaran dan 

mengajarkannya kepada orang lain 

E. membimbing semua makhluk kejalan 

keserakahan 

 

35. Orang yang tahu mana yang benar dan 

mana yang salah disebut dengan orang 

yang …. 

A. Pintar 

B. Cerdas 

C. Bijaksana 

D. Baik 

E. Pandai 

 

36. Motif yang menyebabkan seseorang 

melekukan perbuatan jahat adalah….. 

A. cinta kasih   

B. kebodohan 

C. kemurahan hati  

D. rasa simpati 

E. kasih sayang 

  

37. Akibat dari orang yang telah melakukan 

aborsi dalam agama Buddha telah 

dijelaskan dalam Majjhima Nikaya 135 

yaitu ….. 

A. pendek umur                              

B. panjang umur 

C. berwajah buruk                     

D. hidup berkecukupan 

E. kedudukan sosial tinggi 

 

 

 

 

 



38. Makhuk yang telah berhasil 

menghancurkan semua belenggu 

kekotoran batin/belenggu sayojhana 1-

10 adalah …. 

A. arahata   

B. anagami 

C. sakadagami 

D. sottapana 

E. dewa 

 

39. Manusia seutuhnya menurut Buddha 

Dhamma adalah mereka yang telah 

menghancurkan belenggu…. 

A. Kebodohan  

B. Kebencian 

C. Keserakahan 

D. Ketakutan 

E. kekotoran batin 

 

40. Ciri dari sila adalah adanya …. 

A. ketertiban 

B. kecerdasan 

C. keyakinan 

D. kepercayaan 

E. kepedulian 

 

41. Dua sebab terdekat yang menimbulkan 

sila adalah …… 

A. hiri dan otapa    

B. metta dan karuna 

C. cetaa dan samvara    

D. kamma dan punarbhava 

E. kamasamvara dan santutthi 

 

42. Tidak membuat marah, sedih dan 

menjaga nama baiknya adalah salah satu 

contoh kewajiban …. 

A. anak kepada orang tua 

B. orang tua kepada anak 

C. siswa kepada guru 

D. sahabat kepada sahabat 

E. atasan kepada bawahan 

 

43. Menjaga rahasianya dan melindunginya 

adalah salah satu contoh kewajiban …. 

A. anak kepada orang tua 

B. orang tua kepada anak 

C. siswa kepada guru 

D. sahabat kepada sahabat 

E. atasan kepada bawahan 

 

44. Cinta kasih yang universal dan berusaha 

untuk membebaskan penderitaan semua 

makhluk hidup disebut …. 

A. Metta 

B. Karuna 

C. Mudita 

D. Upekkha 

E. Cagga 

 

45. Perasaan belas kasih yang ditujukan 

kepada makhluk yang menderita dan 

berusaha untuk membebaskan 

penderitaannya disebut …. 

A. Metta 

B. Karuna 

C. Mudita 

D. Upekkha 

E. Cagga 

 
 

 

 

 

 
 

 


