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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

DINAS PENDIDIKAN 

SMA  78 JAKARTA 
Jalan Bhakti IV/1, Kompleks Pajak, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat 

Telepon (021) 5482914, 5327115, 5327162, Faksimile (021) 5482914 

laman: http://www.sman78.sch.id, pos-el: info@sman78.sch.id 
 
 

LEMBARAN SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL 
 

Mata Pelajaran  : Sejarah Umum 

Kelas/Program  :  

Hari/Tanggal   :  

Waktu    :  

 

I. Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap paling benar ! 

 

1. Kerajaan di Indonesia yang pertama kali 

mendapat pengaruh agama dan kebudayaan 

Hindu dari India adalah …. 

 a. Kutai 

 b. Ho-Ling 

 c. Tarumanegara 

 d. Mataram 

 e. Sriwijaya 

 

2. Dengan adanya pengaruh India di Kerajaan 

Kutai, dapat disimpulkan bahwa hubungan 

perdagangan antara India dengan Cina juga 

dilakukan melewati …. 

 a. Selat Sunda 

 b. Selat Makassar 

 c. Selat Malaka 

 d. Laut Jawa 

 e. Laut Cina Selatan 

 

3. Asal-usul raja Balaputra Dewa terdapat pada 

Prasasti …. 

 a. Ligor 

 b. Nalanda 

 c. Talang Tuo 

 d. Kota kapur 

 e. Kedukan Bukit 

 

4. Prasasti Yupa menyebut tiga orang penguasa, 

yaitu .... 

 a. Airawata, Adityawarman, dan 

Mulawarman 

 b. Adityawarman, Mulawarman, dan 

Purnawarman 

 c. Adityawarman, Purnawarman, dan 

Airawata 

 d. Kudungga, Aswawarman, dan 

Mulawarman 

 e. Adityawarman, Kudungga, dan 

Mulawarman 

 

5. Menurut Prasasti Tugu, sungai Candrabagha 

digali pada zaman raja .... 

 a. Purnawarman 

 b. Aswawarman 

 c. Mulawarman 

 d. Kudungga 

 e. Adityawarman 

 

6. Dalam menghadapi serangan dari Pulau Jawa, 

Sriwijaya berusaha mengadakan hubungan 

dengan kerajaan Cina dengan tujuan .... 

 a. agar Cina memberi bantuan dagang 

 b. bersama-sama mengamankan jalur 

dagang Selat Malaka 

 c. Sriwijaya mendapat bantuan militer dari 

Cina untuk menghadapi Jawa 

 d. Sriwijaya menghimpun kekuatan dagang 

bersama untuk memonopoli Jawa 

 e. kerajaan Cina tidak menyerang Sriwijaya 

 

7. Seorang pendeta Budha dan ahli bahasa 

sanskerta dari Sriwijaya yang sangat terkenal 

adalah .... 

 a. Bala Putra Dewa 

 b. Dharmapala 

 c. Dharma Setu 

 d. Dewi Tara 

 e. Sakiyakirti 
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8. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kebanyakan 

beragama Hindu dibandingkan yang beragama 

Budha sedikit. Ini merupakan pendapat dari .... 

 A. I-Tsing 

 B. Fa Hsien 

 C. Ceng Ho 

 D. Hwui-Ning 

 E. Yung Lo 

 

9. Alasan Erlangga membagi wilayah 

kerajaannya menjadi 2 antara lain adalah …. 

 a. putri mahkotanya tidak mau menjadi raja, 

2 saudaranya juga tidak mau 

 b. supaya tidak terjadi pertumpahan darah 

antar saudara 

 c. supaya tanahnya dan kerajaannya aman 

dari para perampok 

 d. penyederhanaan pemerintah 

 e. memudahkan pengawasan pemerintah 

dari pusat 

 

10. Singasari runtuh pada masa pemerintahan .... 

 a. Kertanegara 

 b. Kertajaya 

 c. Darmawangsa 

 d. Khubilai Khan 

 e. Erlangga 

 

11. Raja sriwijaya masih keturunan raja di pulau 

jawa. Fakta ini dibuktikan dalam prasasti …. 

 a. kota kapur 

 b. karang berahi 

 c. kedukan bukit 

 d. nalanda 

 e. ligor 

 

12. Kerajaan kediri runtuh disebabkan adanya 

perang … 

 a. Paregrek 

 b. Bubat 

 c. Ganter 

 d. Puputan 

 e. Saudara 

 

13. Kerajaan Kediri runtuh pada masa 

pemerintahan …. 

 a. Jajanagara 

 b. Kertanegara 

 c. Kertajaya 

 d. Jayabaya 

 e. Empu Sendok 

 

14. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya menurut 

berita Cina di bawa oleh …. 

 a. Fa-Hsin 

 b. I-Tsing 

 c. Yung-Lo 

 d. Cheng-Ho 

 e. Li-Sie-Huang-Tie 

 

15. Perhatikan pernyataan di bawah ini: 

 1. candi borobudur 

 2. candi pawon 

 3. candi mendut 

 4. candi gedung songo 

 5. candi dieng 

Hal tersebut diatas yang termasuk candi corak 

buddha adalah nomor …. 

a. 1, 2 dan 3 

b. 1, 2 dan 5 

c. 1, 3 dan 4 

d. 2, 4 dan 5 

e. 3, 4 dan 5 

  

16. Tujuan Kertanegara mengadakan hubungan 

dengan kerajaan Melayu antara lain .... 

 a. menjatuhkan kerajaan Sriwijaya 

 b. mengusir jalur laut Selat Malaka 

 c. membendung ekspansi Kubhilai Khan 

 d. mengambil jalur dagang Indonesia bagian 

barat 

 e. mematahkan kekuasaan Chola di Selat 

Malaka 

 

17. Perhatikan data berikut: 

 1. menjauhkan diri dari musuhnya Khubilai 

Khan 

 2. Menghindarkan diri dari bencana alam 

 3. Menghindarkan diri dari kerja paksa 

membuat candi 

 4. Menghindarkan diri dari kekerasan para 

pendeta atau resi 

 5. mencari daerah baru yang lebih subur dari 

pada Jawa Tengah 

 Hal-hal tersebut diatas yang termasuk sebab-

sebab pindahnya pusat pemerintahan dari 

Jawa Tengah ke Jawa Timur adalah nomor .... 

a. 1, 2 dan 3 

b. 1, 3 dan 4 

c. 2, 4 dan 5 

d. 2, 3 dan 5 

e. 2, 4 dan 3 
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18. Sumber sejarah Kerajaan Erlangga tertulis 

dalam buku .... 

 a. Paraton 

 b. Sotasoma 

 c. Smaradahana 

 d. Kertajaya 

 e. Kertanegara 

 

19. Putri mahkota erlangga mengundurkan diri 

dari kerajaan dan menjadi pertapa dengan 

nama .... 

 a. Dewi Kili sari 

 b. Pramudyawardhani 

 c. Dewi Tara 

 d. Dewi Manjusri 

 e. Durga 

 

20. Supaya dapat menjadi raja maka Ken Arok 

membunuh akuwu .... 

 a. Tunggul ametung 

 b. Tahyaya 

 c. Anusapati 

 d. Ronggawuni 

 e. Kertanegara 

 

21. Yang dimaksud dengan perang bubat adalah 

…. 

 a. perang yang terjadi antara majapahit 

dengan pajajaran 

 b. perang yang terjadi antara majapahit 

dengan demak 

 c. perang yang terjadi selama berkuasanya 

hayam wuruk 

 d. perang saudara yang terjadi setelah hayam 

wuruk wafat 

 e. perang ketika gajah mada memimpin 

pasukan ke pajajaran 

 

22. Pendiri Candi Prambanan adalah …. 

 a. Rakay Panangkaran 

 b. Rakay Pikatan 

 c. Samaratungga 

 d. Raja Indra 

 e. Bala Putra Dewa 

 

23. Perhatikan data berikut: 

 1. perang bubat 

 2. perang paregrek 

 3. perang ganter 

 4. masuknya islam 

 5. masuknya agama hindu 

Hal-hal tersebut diatas yang termasuk sebab-

sebab keruntuhan kerajaan Majapahit adalah 

…. 

a. 1, 2 dan 4 

b. 1, 2 dan 3 

c. 2, 3 dan 4 

d. 2, 4 dan 5 

e. 3, 4 dan 5 

 

24. Pendiri Candi Borobudur pada tahun 820 

adalah …. 

 a. Rakay Panangkaran 

 b. Samaratungga 

 c. Rakay Panunggalan 

 d. Pramudyawardhani 

 e. Bala Putra Dewa 

 

25. Dalam perkembangan kerajaan-kerajaan 

Hindu-Buddha perdagangan menjadi tulang 

punggung bagi pendapatan suatu kerajaan, 

dalam hal ini selat Malaka memiliki arti 

penting yaitu …. 

 a. selat malaka merupakan pusat 

perdagangan yang berada di tengah jalur 

perdagangan internasional 

 b. selat malaka merupakan pusat kerajaan 

Majapahit 

 c. selat malaka menjadi pangkalan pusat 

pangkalan militer cina 

 d. selat malaka menjadi bagian wilayah 

kekuasaan china 

 e. selat malaka merupakan pintu masuk ke 

Eropa 

 

26. Ketika Kerajaan Aceh berdiri situasi politik di 

Nusantara adalah …. 

 a. Kerajaan Sriwijaya berada pada masa 

keemasan 

 b. Kerajaan Singasari mengadakan 

penyerangan ke Sriwijaya 

 c. Kerajaan Majapahit sedang mengalami 

kemunduran 

 d. Portugis menguasai Malaka 

 e. terjadi perang saudara di beberapa 

kerajaan di Nusantara 
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27. Daerah Aceh dikenal dengan sebutan daerah 

Serambi Makkah. Hal ini dikarenakan …. 

 a. Aceh dan Makkah disebut sebagai kota 

kembar 

 b. penduduk Aceh sebagian besar beragama 

Islam 

 c. Aceh sebagai pintu gerbang di Makkah 

 d. orang-orang Makkah banyak yang tinggal 

di Aceh 

 e. kehidupan sosial masyarakat di Aceh 

mirip dengan kehidupan sosial 

masyarakat di Makkah 

 

28. Berikut ini tindakan yang dilakukan Pati Unus 

pada masa pemerintahannya di Kerajaan 

Demak, yaitu…. 

 a. mengadakan hubungan dengan Portugis 

 b. menundukkan daerah-daerah bawahan 

yang melepaskan diri 

 c. menyerang kedudukan Portugis di Malaka 

 d. menyerang pajajaran yang bekerjasama 

dengan Portugis 

 e. mendirikan masjid Agung Demak 

 

29. Ketika kerajaan Demak berdiri, situasi politik 

di Majapahit adalah …. 

 a. sedang mengalami masa kejayaan 

 b. terjadi perluasan kekuasaan oleh Gajah 

Mada 

 c. banyak daerah yang melepaskan diri 

 d. sedang terjadi perang saudara 

 e. sedang mengalami kemunduran 

 

30. Gelar Sultan di Nusantara pertama kali dipakai 

oleh ….. 

 a. Sultan Malik Al-Shaleh 

 b. Sultan Maulana Ibrahim 

 c. Sultan Nuku 

 d. Sultan Hasanudin 

 e. Sultan Alaudin 

 

31. Kitab-kitab yang menguraikan tentang tasawuf 

disebut …. 

 a. kitab primbon 

 b. suluk 

 c. Al-qur’an 

 d. tambo 

 e. babad 

 

 

 

 

 

32. Perhatikan gambar-gambar berikut: 

 
(1)                              (2) 

 
  (3) (4) 

 
   (5) 

 

Gambar yang menunjukkan hasil akulturasi 

budaya Hindu Buddha dan Islam, ditunjukkan 

nomor …. 

a. 1 dan 4 

b. 2 dan 3 

c. 3 dan 4 

d. 4 dan 5 

e. 5 dan 3 

 

33. Masuk dan berkembangnya agama dan 

kebudayaan Islam membawa banyak 

perubahan terhadap corak kehidupan 

masyarakat Indonesia.Salah satu bentuk 

akulturasi adalah penempatan makam di 

tempat yang lebih tinggi (gunung), contohnya 

pada makam raja-raja Mataram di kawasan …. 

 a. Giribangun 

 b. Giriloyo 

 c. Bayat Klaten 

 d. Kudus 

 e. Imogiri 
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34. Pada kenyataan adat di Indonesia masih 

memegang peranan penting. Adat yang 

dimaksud adalah aturan dan kebiasaan pada 

masa pra Islam yang dilakukan oleh 

pendudukan setempat meskipun tidak 

semuanya itu dapat disesuaikan dengan syariat 

Islam salah satunya adalah kebiasaan 

sembahyang 3 (tiga) waktu yang dilakukan 

oleh masyarakat Lombok yang disebut dengan 

….  

 a. wetu telu d. tri waktu 

 b. tiga waktu e. shalat tiga 

 c. weton telu 

 

35. Salah satu kebiasaan yang dilakukan 

masyarakat menjelang hari raya idul fitri dan 

kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia di 

masa lampau,yaitu …. 

 a. membuat ketupat 

 b. memukul bedug 

 c. membayar zakat 

 d. memakai kerudung 

 e. bersedekah 

 

36. Perhatikan gambar berikut: 

 
 

Gambar diatas merupakan akulturasi budaya 

Hindu Buddha dalam bangunan menara 

masjid yang terdapat dikota Kudus. Salah satu 

ciri yang menonjol pada bangunan tersebut 

adalah konsep bangunan candi yang dikenal 

dengan istilah ….. 

a. Pintu gerbang  

b. Mocopat  

c. Zigurat  

 e. Punden berundak 

 

 

 

 

 

 

37. Bentuk bangunan makam lama, pagar tembok 

yang mengitari komplek makam-makam Islam 

dan ragam hiasan yang ditampilkan di dinding 

bangunan memiliki kesamaan arsitektur 

dengan bangunan candi, namum tulisan pada 

nisan makam menggunakan ragam hias tulisan 

yang disebut …. 

 a. tulisan hias  

 b. kaligrafi  

 c. hijaiyah 

 d. latin 

 e. pictogram 

 

38. Kerajaan Malaka berdiri pada sekitar tahun 

1296, pendirinya adalah seorang Bangsawan 

dari Majapahit yaitu Paramweswara. Ketika 

menjadi raja Malaka beliau memeluk Islam 

dan mengganti namanya menjadi Sultan ….. 

 a. Sayid Ali Syah 

 b. Al Zhakir Syah 

 c. Malik Dhakir Syah 

 d. Iskandar Syah 

 e. Maulana Malik Syah 

 

39. Salah satu sebab runtuhnya tradisi budaya 

Hindu Budha di Indonesia, berikut ini adalah 

…. 

 a. terjadi perebutan kekuasaan 

 b. budaya Hindu kurang demokratis karena 

adanya sistem kasta 

 c. berkurangnya jumlah Brahmana di 

Indonesia 

 d. terbukanya perdagangan dan pelayaran 

 e. berkurangnya jumlah kerajaan Hindu 

Budha 

 

40. Naskah-naskah tua berbahasa Melayu, seperti 

Idharatul Hag fi Mamlakatil Ferlah Jumu 

Sultan As Shalatin, dalam keseluruhan naskah 

tersebut dijelaskan bahwa Kerajaan Perlak 

didirikan pada 1 Muharam 225 H (840 M). 

Berdasarkan bukti tersebut, kita dapat 

menyimpulkan bahwa kerajaan Islam tertua di 

Indonesia …. 

 a. Samudra Pasai 

 b. Perlak 

 c. Demak 

 d. Banten 

 e. Cirebon 
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41. Salah satu daerah di Indonesia yang sampai 

hari ini masih mempertahankan tradisi dan 

kepercayaan Hindu Budha dalam kehidupan 

masyarakatnya adalah …. 

 a. lombok 

 b. gunung kawi 

 c. banten 

 d. bali dan tengger 

 e. tasikmalaya 

 

42. Raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah 

.... 

 a. Malik al Tahir 

 b. Zainal Abiding  

 c. Ahmad 

 d. Malik Muhammad 

 e. Malik al Saleh 

 

43. Semula Demak adalah daerah kadipaten dari 

Majapahit. Bupati Demak yang memutuskan 

hubungan dengan Majapahit dan membentuk 

negara sendiri adalah .... 

 a. Pati Unus 

 b. Fatahillah 

 c. Raden Patah 

 d. Raden Trenggono 

 e. Iskandar Thani 

 

44. Tahun 1526, Raden Trenggono mengirimkan 

Fatahillah ke Banten dengan tujuan untuk .... 

 a. menghancurkan kerajaan Hindu Pajajaran 

 b. mengusir Belanda dari Banten 

 c. membantu Pajajaran menghadapi Portugis 

 d. membendung ekspansi bangsa Portugis 

 e. menggagalkan usaha Belanda 1 untuk 

membangun benteng di Sunda Kelapa 

 

45. Faktor-faktor pendorong kerajaan Aceh 

bertumbuh pesat pasca kejatuhan Malaka 

tahun 1511 adalah sebagai berikut, kecuali .... 

 a. letak Aceh yang strategis berdekatan 

dengan jalur perdagangan dunia, yakni 

perairan Selat Malaka 

 b. malaka tidak lagi memainkan peran vital 

sebagai pusat perdagangan dan 

penyebaran agama Islam 

 c. kerajaan Aceh belum mengenal Islam 

 d. daerah Aceh pedalaman kaya akan 

rempah-rempah, terutama lada 

 e. Aceh dipimpin oleh raja-raja yang adil 

dan bijaksana 

 

46. Sultan Agung dari Mataram tidak hanya 

terkenal karena berhasil membawa Kerajaan 

Mataram Islam mencapai puncak kejayaan. Ia 

juga terkenal karena hal-hal berikut ini, 

kecuali …. 

 a. mengadakan perlawanan terhadap VOC di 

Jayakarta pada tahun 1628 dan 1629 

 b. memajukan bidang pertanian dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat 

 c. memajukan bidang seni dan kebudayaan 

 d. mengutamakan kebudayaan asli Jawa 

dibandingkan dengan budaya dan agama 

Islam 

 e. bercita-cita menyatukan Pulau Jawa 

 

47. Berikut ini adalah hasil interaksi budaya Islam 

dengan budaya Indonesia yang mendapat 

pengaruh Hindu-Budha adalah dalam bidang 

arsitektur, kecuali …. 

 a. bangunan masjid 

 b. bangunan keraton 

 c. bangunan makam 

 d. bangunan jalan raya 

 e. bangunan gerbang istana 

 

48. Yang tidak termasuk objek proses akulturasi 

budaya Islam di Indonesia adalah …. 

 a. arsitektur masjid 

 b. konsep perdagangan 

 c. karya sastra 

 d. konsep kekuasaan 

 e. arsitektur makam 

 

49. Demak dan kemudian daerah-daerah lain di 

pesisir Jawa perlahan-lahan melepaskan diri 

dari hegemoni kekuasaan Majapahit, karena 

…. 

 a. majapahit sendiri sedang mengalami 

kemunduran kekuasaan 

 b. para bupati yang beragama Islam, 

terutama Raden Patah dari Demak, 

memang ingin membentuk kerajaan 

sendiri 

 c. penguasan Majapahit memusuhi Islam 

 d. pusat kekuasaan terlalu jauh dari pesisir 

 e. raja-raja majapahit menghalang-halangi 

upaya penyebaran agama Islam oleh para 

wali 
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50. Sebagai bukti bahwa pada abad 12 pengaruh 

agama Islam telah ada di Indonesia adalah 

ditemukannya …. 

 a. Makam Malik Al-Saleh 

 b. Makam Malik Ibrahim 

 c. Makam Sunan Kalijaga 

 d. Makam Sunan Bonang 

 e. Makam Siti Fatimah binti Ma’mun 

 

51. Yang bukan faktor penyebab agama Islam cepat 

menyebar luas di Indonesia ialah …. 

 a. agama Islam tidak mengenal pembagian 

kasta 

 b. persyaratan untuk masuk Islam hanya 

dengan membaca dua kalimat syahadat 

 c. agama Islam yang menyebar di Indonesia 

telah disesuaikan dengan tradisi di 

Indonesia 

 d. agama Islam disebarluaskan dengan cara 

damai tidak dengan kekerasan 

 e. agama Islam tidak mengikat pemeluknya 

dalam menjalankan ibadah  

 

52. Akibat perjanjian Giyanti 1755 menyebabkan 

Mataram Islam terpecah menjadi 2 yaitu …. 

 a. Surakarta dibawah Paku Buwono III dan 

Yogyakarta dibawah Hamengkubowono I 

 b. Surakarta dibawah Paku Buwono III dan 

Mangkunegaran 

 c. Yogyakarta dibawah Hamengkubowono I 

dan Paku Alaman 

 d. Surakarta dibawah Hamengkubuwono III 

dan Yogyakarta dibawah Paku Buwono III 

 e. Surakarta dibawah Paku Buwono III dan 

Paku Alaman 

 

53. Akibat perjanjian Salatiga 1757 Mataram 

terpecah lagi menjadi …. 

 a. Surakarta dibawah Paku Buwono III dan 

Yogyakarta dibawah Hamengkubowono I 

 b. Surakarta dibawah Paku Buwono III dan 

Mangkunegaran 

 c. Yogyakarta dibawah Hamengkubowono I 

dan Paku Alaman 

 d. Surakarta dibawah Hamengkubuwono III 

dan Yogyakarta dibawah Paku Buwono III 

 e. Surakarta dibawah Paku Buwono III dan 

Paku Alaman 

 

54. Cerita atau dogeng yang biasanya penuh dengan 

keajaiban dan keanehan (cerita yang 

dihubungkan dengan sejarah) disebut …. 

 a. babad d. primbon 

 b. hikayat e. tasauf 

 c. suluk 

 

55. Buku berisi tentang keajaiban, berinti ramalan-

ramalan penentuan hari baik, dll, disebut …. 

 a. babad d. primbon 

 b. hikayat e. tasauf 

 c. suluk 

 

56. Percampuran 2 kebudayaan atau lebih menjadi 

satu tetapi tidak beraturan disebut …. 

 a. akulturasi d. samiati 

 b. sinkritisme e. samsara 

 c. sanitasi 

 

57. 1. Sunan Ampel 

 2. Sunan Bonang 

 3. Sunan Drajad 

 4. Sunan Kalijaga 

 5. Sunan Muria 

Hal tersebut diatas yang menyiarkan agama 

Islam di Jawa Timur adalah …. 
a. 1, 2, 3 d. 2, 3, 5 

b. 2, 3, 4 e. 3, 4, 5 

c. 1, 3, 5 

 

58. Pendiri kesultanan Banten adalah …. 

 a. Fatahillah d. Sultan Yusuf 

 b. Sultan Haji e. Ario Pengiri 

 c. Hasanuddin 

 

59. 1. Masuk dengan cara damai 

 2. membaca 2 kalimat syahadat 

 3. terdapat kasta 

 4. upacaranya mewah atau megah 

 5. disesuaikan dengan kebudayaan setempat 

Hal-hal tersebut diatas yang merupakan sebab-

sebab Islamisasi di Indonesia berkembang 

dengan pesat adalah nomor …. 
a. 1, 2 dan 3 d. 1, 3 dan 5 

b. 1, 2 dan 5 e. 2, 4 dan 5 

c. 1, 3 dan 4 

 

60. Akulturasi kebudayaan Hindu, Buddha, 

Dinamisme, Animisme dengan Islam dalam 

bidang seni bangunan contohnya adalah …. 

 a. kaligrafi d. pintu gerbang 

 b. masjid e. bajang ratu 

 c. pendopo 
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