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Kelas V Semester 1 
 

Standar Kompetensi : :  Kemampuan memahami: (1) Keragaman kenampakan alam, 
sosial, budaya, dan kegiatan ekonomi di Indonesia; (2) Perjalanan bangsa Indonesia pada masa Hindu-
Buddha, Islam, sampai masa  kemerdekaan; dan (3) Wawasan Nusantara, penduduk dan pemerintahan 
serta kerja keras para tokoh kemerdekaan.    
 
Kompetensi Dasar :    Kemampuan  mendeskripsikan kerajaan dan peninggalan 
masa Hindu-Buddha. 
 
�������  
 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c, atau d di depan jawaban   
           yang  paling benar! 
 
1. Cerita berisikan tokoh yang hidup dalam alam kayangan disebut . . . . 
      a.  dongeng    c.  kisah  
      b.  sejarah     d.  mitos dan cerita rakyat  
 
2.   Yang tidak termasuk sumber sejarah lokal adalah . . . .  
      a.  mitos dan cerita rakyat   c.  dongeng  
      b.  bangunan bersejarah  d.  kebudayaan daerah  
 
3.   Si Pitung adalah cerita rakyat dari . . . . 
      a.  Jawa Barat    c.  Jawa Tengah 
      b.  DKI Jakarta   d.  Jawa Timur  
 
4.   Candi Muara Takus adalah peninggalan kerajaan . . . . 

a.  Sriwijaya    c.  Banten  
     b.  Majapahit    d.  Cirebon 
 
5.   Jenis alat transportasi yang digunakan pada masa lampau adalah . . . . 
      a.  gerobag kuda   c.  KRL/KRD  
      b.  kapal terbang   d.  kapal laut  
 
6.   Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah . . . . 
      a.  Kutai    c.  Sriwijaya 
      b.  Tarumanegara   d.  Majapahit 
 
7.   Kerajaan Singosari mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan . . . . 
      a.  Ken Arok    c.  Anusapati  
      b.  Ranggawuni   d.  Kertanegara 
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8.   Raja terbesar di kerajaan Kediri adalah . . . . 
      a.  Sri Kameswari   c.  Kertajaya 
      b.  Jayabaya    d.  Jayawarsa  
 
9.   Yang disebut sebagai kerajaan Nusantara yang pertama adalah . . . . 
      a.  Kerajaan Majapahit  c.  Kerajaan Sriwijaya 
      b.  Kerajaan Singosari  d.  Kerajaan Tarumanegara 
 
10. Salah seorang maha guru terkenal dari India yang menetap dan mengajar  
       agama Budha di Sriwijaya adalah . . . . 
      a.  Dharmawisesa   c.  Dharmawangsa 
      b.  Dharmapala   d.  Suryadharma 
 
11. Raja Purnawarman adalah raja terkenal dari kerajaan . . . . 
      a.  Kutai    c.  Tarumanegara 
      b.  Sriwijaya    d.  Majapahit 
 
12. Prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara menggunakan huruf . . . .  
      a.  Palawa    c.  Dewanagari  
      b. Arab     d.  Jawa kuno  
 
13.  Sumpah Gajah Mada yang terkenal dan diucapkannya pada saat dilantik menjadi   
            perdana menteri Majapahit adalah . . . . 
      a.  Sumpah Setia   c.  Sumpah Palapa 
      b.  Sumpah Palawa   d.  Sumpah Pandawa 
 
14. Setelah naik tahta Hayam Wuruk bergelar . . . . 
      a.  Rajasanegara   c.  Raden Wijaya 
      b.  Ranggawale   d.  Dharmapala 
 
15. Istilah Pancasila termuat dalam . . . . 
      a.  Kitab Sutasoma   c.  Kitab Sanggabuana  
      b.  Kitab Negarakertagama  d.  Kitab Majapahit 
 
 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
 
1. Cerita tentang asal-usul terjadinya suatu daerah disebut . . . .  
2. Candi Borobudur terletak di provinsi . . . . 
3. Istilah Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada kitab . . . karangan . . . . 
4. Prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara ditulis dalam bahasa . . . . 
5. Ramalan Jayabaya yang terkenal disebut . . . . 
6. Sebagai raja Majapahit yang pertama, Raden Wijaya bergelar . . . . 
7. Pada saat naik tahta, Hayam Wuruk berusia . . . . 
8. Pendeta Budha dari China yang lama tinggal di Sriwijaya adalah . . . . 
9. Raja Cina yang menuntut agar Singosari tunduk kepada Cina adalah . . . . 
10. Raja Kediri yang terakhir adalah . . . . 
11. Bangunan-bangunan bersejarah yang dibangun pada zaman Islam adalah berupa . . ., . 

. ., dan  . . . . 
12. Untuk pertama kalinya mobil ada di Jakarta tahun . . . . 
13. Rakit dibuat dengan cara . . . . 
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14. Nenek moyang kita dikenal sebagai bangsa bahari. Salah satu jenis perahu yang 
terkenal menjelajahi wilayah Nusantara adalah . . . dari . . . . 

15. Kerajaan Kutai terletak di tepi sungai . . . di provinsi . . . . 
16. Raja Kutai memeluk agama . . . dan menyembah . . . . 
17. Dari prasasti peninggalan kerajaan Kutai diketahui bahwa pengaruh kebudayaan Hindu 

telah masuk ke Indonesia sekitar . . . . 
18. Raja Purnawarman dari Tarumanegara memeluk agama . . . dan menyembah . . . 

……….. 
19. Peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah berupa . . . yang ditemukan di daerah Jawa 

Barat.  
20. Berakhirnya kerajaan Kediri ditandai oleh kalahnya raja . . . oleh . . . .  
 
 
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat !  
 
1. Sebutkan peninggalan Kerajaan Majapahit di bidang sastra ! 
2. Sebutkan isi Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada ! 
3. Sebutkan 2 orang mahaguru dari India yang mengajar agama Budha di Sriwijaya ! 
4. Sebutkan 3 prasasti dari 7 prasasti Kerajaan Tarumanegara !  
5. Mengapa raja Jayabaya dari Kediri menjadi sangat terkenal ? 
 
 
 
PEMAHAMAN  

 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c, atau d di depan jawaban  

yang paling benar !  
 

1. Segala peristiwa yang terjadi pada masa lampau pada daerah tertentu  
         disebut . . . . 
         a.  sejarah kuno   c.  sejarah lokal  
         b.  sejarah budaya    d.  sejarah nasional 
 
2.      Cerita masa lalu yang tokohnya ada dalam keidupan sebenarnya disebut: 
          a.  dongeng    c.  kisah  
          b.  sejarah     d.  mitos dan cerita rakyat  
 
3.      Pelajaran yang dapat diambil dari cerita Si Pitung ialah . . . .  
          a.  jangan lekas percaya kepada orang lain  
          b.  keputusan yang diambil secara cermat  
          c.  iri dan dengki kepada orang lain  
          d.  keberanian membela rakyat kecil  
 
4.      Yang dimaksud dengan candi adalah . . . . 
          a. bangunan tempat umat Hindu beribadah  
          b.  bangunan tempat umat Budha beribadah 
          c.  bangunan untuk menghormati para raja yang telah wafat pada masa 
               Hindu-Budha  
          d.  bangunan tempat para raja Hindu-Budha dimakamkan 
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5.  Bangunan yang dibangun untuk sembahyang menurut ajaran Islam   
         disebut . . .  
           a.  masjid    c.  pura  
            b.  candi     d.  istana 
 
6.      Kerajaan Majapahit selain sebagai kerajaan maritim juga menjadi   
      kerajaan agraris. Yang dimaksud Agraris adalah . . . . 
         a.  seluruh rakyatnya hidup dengan cara menanam padi  
         b.  sebagian besar masyarakatnya hidup dari bertani atau bercocok tanam  
         c.  sebagian besar masyarakatnya hidup sebagai nelayan dan pelaut  
 
7. Perbedaan antara kisah dalam sejarah lokal dengan kisah dalam mitos  
          dan cerita rakyat adalah terletak pada . . . .  
         a.  ceritanya    c.  penulisnya 
         b.  pelakunya    d.  alur ceritanya  
 
8. Tujuan utama dibangunnya benteng-benteng pada masa lalu adalah  
     untuk . . . . 
          a.  berkumpul para bangsawan  c.  memuja arwah nenek moyang  
          b.  menahan serangan musuh  d.  tempat beribadah  
 
9. Tugu dibangun dengan tujuan . . . . 
 a.  memperindah kota  
 b.  petunjuk arah jalan raya  
 c.  mendapatkan penghargaan adipura  
 d.  mengenang jasa-jasa pahlawan bangsa  
 
10. Dari kisah-kisah kepahlawanan yang terdapat dalam mitos dan cerita  
           rakyat kita dapat mempelajari . . . . 
 a.  pelajaran sejarah  
 b.  nilai-nilai kehidupan yang berharga  
 c.  kisah kehidupan para orang terkemuka di masa lalu  
 d.  kekayaan bangsa Indonesia  
 
11. Kerajaan Sriwijaya disebut juga kerajaan Nusantara yang pertama karena: 
         a.  terdiri dari pulau-pulau 
 b.  terletak di kepulauan Nusantara  
 c.  memiliki wilayah yang sangat luas  
 d.  raja-rajanya sangat berwibawa  
 
12. Pada saat dilantik menjadi perdana menteri Majapahit, Gajah Mada  
 mengucapkan Sumpah Palapa yang terkenal. Isi Sumpah Palapa adalah: 
 a.  sumpah Gajah Mada untuk menjadi patih Majapahit  
 b.  sumpah Gajah Mada pada waktu dilantik menjadi perdana menteri  
 c.  cita-cita Gajah Mada untuk menjadi raja Majapahit  
 d.  cita-cita Gajah Mada mempersatukan Nusantara di bawah naungan  
 Majapahit  
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13. Raja Jayabaya dari Kediri menjadi terkenal karena ramalannnya yang   
           disebut Jangka Jayabaya. Isi ramalan itu adalah tentang masa depan:. 
 a.  keluarga Jayabaya  c.  bangsa Indonesia  
 b.  kerajaan Kediri   d.  dunia dan umat manusia  
 
14. Jenis alat angkutan pada masa lalu dapat menjadi sumber sejarah lokal melalui 

perkembangan jenis alat amgkutan ini kita bisa mengetahui juga :. 
 a.  perkembangan pengetahuan manusia pada masa lampau  
 b.  perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan  
 c.  siapa pencipta alat angkut tersebut  
 d.  siapa yang pertama kali menemukan alat angkutan 
 
15.   Pada zaman dahulu makam dibangun bersama dengan rumah kecil,  

  nisan,  atau kubah yang diukir indah, karena . . . . 
 a.  makam harus ada yang menunggui  
 b.  makam dianggap sebagai “tempat kediaman” yang terakhir dan abadi 
 c.  makam tidak boleh berdiri sendiri  
 d.  makam harus dibuat seindah mungkin untuk mengenang orang yang 
 dikubur di situ  
 
  
 II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
 
1. Tujuan pembangunan sebuah candi pada awalnya adalah untuk . . . .  
2. Dengan mempelajari legenda suatu daerah kita akan tahu latar belakang . . . . 
3. Kerajaan-kerajaan di Indonesia membangun benteng dengan tujuan . . . . 
4. Tugu dibangun dengan maksud untuk . . . . 
5. Selain bangunan-bangunan bersejarah, sumber sejarahjuga dapat berasal 
 dari jenis-jenis . . . . 
6. Penduduk Kerajaan Sriwijaya hidup dari perdagangan dan pelayaran,  
 karena Sriwijaya merupakan negara . . . . 
7. Kemelut dan bunuh membunuh yang terjadi di Kerajaan Singosari adalah  
 Karena kutukan dari . . . . 
8. Dengan Sumpah Palapa, Gajah Mada bermaksud ingin . . . . 
9. Yupa adalah tiang batu yang dipergunakan untuk . . . . 
10. Ramalan Jayabaya tentang masa depan Indonesia disebut juga . . . 
 
 
 III. Jawbalah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat !  
 
1. Jelaskan perbedaan antara cerita rakyat dalam mitos daerah dengan  
 Sejarah lokal! 
2. Sebutkan jenis-jenis bangunan yang bernilai sejarah yang kamu ketahui! 
3. Sebutkan tujuan dibangunnya candi!  
4. Sebutkan jenis-jenis alat angkutan yang dapat menjadi sumber sejarah  
 lokall! 
5.     Jelaskan mengapa kitab Negarakertagama dan Sutasoma sangat penting  
        bagi bangsa Indonesia! 
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 PENERAPAN 
 
 I.     Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c, atau d di depan jawaban  
        yang paling benar !  
 
1.      Dari cerita rakyat Betawi, si Pitung, berikut ini bukanlah teladan yang bisa  
           diambil dari sifat si Pitung yaitu . . . . 
         a.  rela berkorban untuk rakyat kecil  
         b.  arif dan bijaksana  
         c.  suka merampok 
         d.  sederhana tapi berani  
 
2.      Dari cerita rakyat Jawa Barat, Telaga Situ Bagendit, sifat Nyi Mas Inten  
         yang tidak perlu kita tiru adalah . . . . 
         a.  ramah    c.  pendiam 
         b.  kikir     d.  suka menyendiri 
 
3.        Nilai yang dapat diambil dari cerita Malin Kundang adalah . . . . 
         a.  kita harus selalu hormat pada orang tua kita  
         b.  kita harus minta izin orang tua jika ingin pergi merantau 
         c.  kita harus mengajak orang tua jika ingin pergi merantau  
         d.  kita harus rajin menengok orang tua kita di rantau  
 
4.      Bangunan-bangunan bersejarah peninggalan nenek moyang bangsa  
        Indonesia menunjukkan kekayaan budaya bangsa kita. Hal yang perlu kita  
           lakukan  untuk bangunan-bangunan tersebut adalah . . . . 
         a.  memelihara dan merawatnya  
        b.  mengagumi keindahannya 
         c.  menceritakan kehebatannya pada bangsa lain  
         d.  membangga-banggakannya 
 
5.      Dari bangunan-bangunan peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia  
         kita dapat mempelajari . . . . 
         a.  cara mendirikan bangunan 
         b.  sejarah bangsa Indonesia 
         c.  cara membuat relief 
         d.  kehidupan beragama setiap suku yang ada di Indonesia  
 
 II.    Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat !  
 
1. Cerita rakyat si Pitung berasal dari daerah yang pada peta terletak di  
     pulau yang ditunjukkan dengan huruf . . . . 
2.      Sedangkan cerita rakyat, Malin Kundang berasal dari daerah yang pada  
          peta terletak di pulau yang ditunjukkan dengan huruf . . . . 
3.      Candi Borobudur yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia terletak di pulau  
          yang pada peta ditunjukkan dengan huruf . . . . 
4.     Kerajaan Sriwijaya berpusat di muara sungai Musi yang terletak di pulau  
       yang pada peta ditunjukkan dengan huruf . . . . 
5. Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi daerah-daerah yag terletak di     
  pulau-pulau yang pada peta ditunjukkan dengan huruf . . . . 
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 III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas !  
 
1.    Jelaskan menurut pendapatmu sikap teladan apa yang dapat kamu  
     pelajari dari cerita rakyat si Pitung! 
2.    Jelaskan menurut pendapatmu apa gunanya kita mempelajari sejarah! 
3.    Semangat apa yang dapat kamu tiru dari Patih Gajah Mada!  
 
 
 
 

 
 
 

���������

�

 I.    Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c, atau d di depan jawaban  
       yang paling benar !  
 
1.     Candi Borobudur terletak di . . . . 
        a.  provinsi Jawa Tengah   c.  provinsi Jawa Barat 
        b.  provinsi DI Yogyakarta  d.  provinsi Jawa Timur  
 
2.     Candi Prambanan dikenal juga dengan nama . . . . 
        a.  candi Sewu   c.  candi Loro Jonggrang  
        b.  candi Pawon   d.  candi Loro Kidul  
 
3.     Yang dimaksud dewa pencipta alam semesta dalam agama Hindu adalah: 
        a.  Dewa Brahma    c.  Dewa Siwa  
        b.  Dewa Wisnu   d.  Dewa Murti  
 
4.    Yang merupakan candi induk pada Candi Prambanan adalah . . . . 
       a.  Candi Brahma   c.  Candi Siwa  
       b.  Candi Wisnu   d.  Candi Pawon 
 
5.   Fungsi candi, selain untuk menyimpan azimat raja juga untuk . . . . 
      a.  menyimpan harta kekayaan para bangsawan  
      b.  tempat tinggal para ulama  
      c.  memuliakan para raja yang sudah meninggal 
      d.  memanggil arwah/roh nenek moyang  
 
6.   Candi Borobudur terdiri dari . . . tingkat yang dapat dibagi menjadi   
      beberapa bagian. 
       a.  5     c.  10 
       b.  7     d.  15 
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7.    Relief adalah . . . 
       a.  lukisan raja-raja jaman dahulu  
       b.  gambar atau ukiran agama Budha  
       c.  gambar yang diukir oleh seniman Budha  
       d.  gambar yang diukir pada permukaan dinding candi  
 
8.    Relief Karmawibhangga menggambarkan tentang . . . . 
       a.  berlakunya hukum alam  
       b.  berlakunya hukum sebab-akibat  
       c.  berlakunya hukium rimba  
       d.  berlakunya hukum dan peraturan  
 
9.    Lalitavistara berarti juga . . . . 
       a.  kisah sesungguhnya  c.  kisah sejati  
       b.  kisah sandiwara    d.  kisah pura-pura  
 
10.  Hasil penelitian Dr. Coremans dari Belgia, mengatakan bahwa yang  
       merupakan penyebab utama rusaknaya bangunan Borobudur adalah . . . . 
       a.  air sungai    c.  air hujan  
       b.  air laut    d.  mata air 
 
11. Badan dunia yang membantu pemerintah RI melakukan pemugaran candi  
      Borobudur adalah . . . . 
      a.  UNICEF    c.  UNO 
      b.  UNESCO    d.  WHO 
 
12.  Pada dinding Candi Prambanan reliefnya menggambarkan cerita . . . . 
       a.  Mahabarata   c.  Rama-Shinta  
       b.  Ramayana   d.  Bharatayudha  
 
13.  Yang dikenal sebagai dewa perusak alam semesta dalam Tri Murti  adalah…… 
       a.  Dewa Brahma    c.  Dewa Siwa  
       b.  Dewa Wisnu   d.  Dewa Murti 
 
14.  Sendratari Ramayana dipentaskan di pelataran candi . . . . 
       a.  Borobudur    c.  Mendut  
       b.  Prambanan    d.  Pawon 
 
15.  Candi Prambanan terletak di Provinsi . . . . 
       a.  DIY    c.  Jawa Barat  
       b.  Jawa Tengah    d.  Jawa Timur  
 
16.  Dewa pemelihara alam semesta dalam agama Hindu ialah . . . . 
       a.  Durga     c.  Agastya  
       b.  Ganesha     d.  Nandi 
 
17.  Dewa yang dipuja sebagai dewa ilmu pengetahuan ialah . . . . 
       a.  Durga     c.  Agastya  
       b.  Ganesha     d.  Nandi 
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18.  Candi Borobudur didirikan pertama-tama untuk menghormati . .  . . 
       a.  pendiri Dinasti Sailendra  
       b.  Samaratungga  
       c.  pendiri agama Budha  
       d.  para bangsawan dan orang terkemuka  
 
19.  Raja-raja Sailendra menganut agama . . . . 
       a.  Budha Mahayana   c.  Budha Narayana  
       b.  Mataram Hindu    d.  Hindu Bali  
 
20.  Candi Prambanan didirikan pada masa kerajaan . . . . 
       a.  Samaratungga    c.  Budha Mahayana  
       b.  Mataram Hindu    d.  Loro Jonggrang  
 
 
 II.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
  
1.   Candi Borobudur terletak di Kabupaten . . . . 
2.   Istilah candi berasal dari salah satu nama untuk Durga (Dewi Maut), yaitu 
        . . . . 
3.   Lalitavistara berarti kisah . .  . . 
4.   Candi Borobudur didirikan pertama-tama untuk menghormati pendiri dinasti 
      . . . . 
5.   Pemugaran Candi Borobudur dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia 
      Dan mendapat bantuan dari . . . . 
6.   Candi Prambanan dikenal juga dengan nama . . . . 
7.   Yang disebut sebagai dewa pencipta alam semesta adalah . . . . 
8.    Ketiga dewa utama dalam agama Hindu menjaid satu kesatuan yang  
       Disebut . . . . 
9.    Dewa yang dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan dan penolak 
       Marabahaya adalah . . . . 
10.  Candi Prambanan merupakan bangunan suci agama . . . . 
 
  
 III.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat ! 
 
1.    Sebutkanlah bagian-bagian candi! 
2.    Jelaskan apa yang dimaksud dengan relief! 
3.    Sebutkan relief-relief yang terdapat di Candi Borobudur! 
4.    Sebutkan candi-candi yang terdapat di kompleks Candi Prambanan, se- 
       Lain Candi Prambanan! 
5.    Sebutkan tiga dewa utama yang ada dalam agama Hindu dan tugas mereka  
       Masing-masing! 
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 I.    Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c, atau d di depan jawaban  
        Yang paling benar ! 
 
1. Fungai candi sesungguhnya adalah untuk . . . .  
 a.  menyembah roh para leluhur 
 b.  memuliakan raja dan orang-orang terkemuka yang sudah meninggal  
 c.  mempersembahkan sesajian  
 d.  menyimpan pusaka dan harta benda leluhur  
 
2. Candi Borobudur terdiri dari sepuluh tingkat yang dapat dibagi menjadi 
           Beberapa bagian. Bagian-bagian candi ini melambangkan . . . . 
 a.  pembagian kasta dalam kehidupan umat Budha  
 b.  pembagian tahap kehidupan sang Budha  
 c.  jenjang yang harus dilalui manusia untuk menuju ke nirwana 
 d.  jenjang yang telah dilalui Budha untuk menjadi pemimpin umat 
 
3. Permukaan dinding Candi Borobudur dipenuhi dengan gambar yang  
 Diukir di dinding candi. Ukiran gambar tersebut dinamakan . . . . 
 a.  ukiran    c.  pahat 
 b.  relief     d.  azimat  
 
4. Relief Karmawibhangga menggambarkan berlakunya hukum sebab akibat 
           (karma), artinya . . . . 
 a.  setiap perbuatan manusia, baik ataupun buruk, mambawa akibat bagi  
      yang melakukannya  
 b.  perbuatan baik-buruk manusia itu memang sudah ditentukan oleh Tuhan 
 c.  perbuatan baik-buruk manusia akan selalu mengarah pada kehancuran 
 d.  apa yang dilakukan oleh seseorang akan berakibat pada orang lain 
 
5. Relief Lalitavistara yang terdapat pada tembok lorong Candi Borobudur  
 menceritakan tentang . . . . 
 a.  kehidupan Sang Budha pada saat menyiarkan agama Budha  
 b.  kehidupan Sang Budha setelah mendapat wahyu  
 c.  kehidupan Sang Budha di Nirwana  
 d.  kehidupan Sang Budha sejak lahir sampai saat ia mendapat wahyu 
 
6. Relief yang menceritakan kisah perbuatan kepahlawanan orang-orang  
 suci disebut . . . . 
 a.  awadana    c.  karmawibhangga  
 b.  jataka     d.  lalitavistara  
 
7. Candi Loro Jonggrang lazim dikenal dengan Candi Prambanan karena . . .  
 a.  didirikan oleh Prabu Prambanan 
 b.  arti Loro Jonggrang sama dengan Prambanan 
 c.  terletak di Kecamatan Prambanan 
 d.  di Prambanan hanya ada Candi Loro Jonggrang  
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8. Candi Prambanan dibangun pada masa kerajaan Mataram Hindu dan  
 merupakan . . .  agama Siwa  
 a.  benteng pertahanan   c.  tempat musyawarah 
 b.  bangunan suci   d.  tempat tinggal umat  
 
9. Yang merupakan candi induk pada Candi Prambanan atau Candi Loro  
 Jonggrang adalah . .  . . 
 a.  Candi Brahma    c.  Candi Siwa  
 b.  Candi Wisnu    d.  Candi Budha  
 
10. Di kompleks Candi Prambanan dijumpai berbagai arca dalam berbagai bentuk. 
 Umumnya arca-arca itu berupa . . . . 
 a.  dewa yang dipuja umat Hindu  
 b.  dewa yang dipuja umat Budha  
 c.  dewa pencipta alam semesta  
 d.  dewa pemelihara alam semesta  
 
11. Pada jaman kerajaan Mataram Hindu, Dewa Siwa sangat ditakuti dan juga 
 banyak dipuja masyarakat karena Dewa Siwa adalah dewa . . . . 
 a.  tertinggi di alam semesta 
 b.  pencipta alam semesta  
 c.  perusak alam semesta  
 d.  pemelihara alam semesta 
 
12. Institut Teknologi Bandung (ITB) menggunakan Dewa Ganesha sebagai 
 lambangnya, karena Ganesha dikenal . . . . 
 a.  sebagai dewa yang paling pandai  
 b.  suka memberi kepandaian kepada manusia 
 c.  sebagai dewa penelitian  
 d.  sebagai dewa ilmu pengetahuan  
 
13. Hampir setiap candi memiliki relief pada dindingnya. Pada dinding Candi 
 Prambanan, reliefnya menggambarkan kisah . . . . 
 a.  Ramayana     c.  Trimurti 
 b.  Mahabharata   d.  Lalitavistara  
 
14. Candi Borobudur telah mengalami pemugaran sebanyak 2 kali pemugaran- 
 pemugaran itu dilakukan dengan sungguh-sungguh karena Candi Borobudur . . .  
 a.  banyak menghasilkan devisa  
 b.  menyimpan banyak bukti sejarah  
 c.  adalah tempat ibadah umat Budha  
 d.  merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting bagi Indonesia  
 
15. Relief pada dinding candi Borobudur yang menggambarkan kehidupan  
 Budha pada masa lalu ialah . . . . 
 a.  jataka    c.  karmawibhangga  
 b.  awadana     d.  lalitavistara  
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 II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
 
1. Candi Borobudur untuk memuliakan orang yang telah meninggal,  
 khususnya . . . . 
2. Biasanya candi terdiri atas 3 bagian, yakni, . . . , . . . , dan . . . . 
3. Candi Borobudur terdiri dari sepuluh tingkat yang dapat dibagi menjadi  
 beberapa bagian. Bagian-bagian candi ini melambangkan . . . . 
4. Dinding Candi Borobudur penuh dengan ukiran pahatan yang  
 menggambarkan . . . dan . . . . 
5. Relief Karmawibhangga pada dinding Candi Borobudur menggambarkan 
 berlakunya . . . . 
6. Relief Awadana menggambarkan tentang . . . . 
7. Relief yang menceritakan kehidupan Sang Budha sejak lahir hingga  
 mendapat wahyu dinamakan Lalitavistara dan tertulis dalam bahasa . . . . 
8. Arca-arca Budha yang menghiasi Borobudur mudah dikenal karena selalu 
 digambarkan . . . . 
9. Bila dilihat dari bawah ke atas Candi Prambanan terdiri atas 3 bagian  
 yaitu . . . , . . . , dan . . . . . Bila dilihat secara mendatar, seluruh kompleks 
 candi ini terdiri atas 3 bagian pula yaitu . . . , . . . , dan  . . . …. 
10. Di kompleks Candi Prambanan dijumpai berbagai arca dalam berbagai 
 bentuk. Umumnya berupa arca para dewa yang dipuja oleh . . . . 
 
 
II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat ! 
 
1. Jelaskan fungsi candi yang sebenarnya! 
2. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan relief! 
3. Jelaskanlah makna yang terkandung di balik cerita dalam relief  
 Karmawibhangga! 
4. Jelaskan mengapa Dewa Siwa sangat ditakuti dan banyak dipuja oleh  
 Masyarakat pada jaman kerajaan Mataram Hindu! 
5. Jelaskan perbedaan terpenting antara Candi Borobudur dan Candi  
 Prambanan dari segi agama! 
 
 
�����������

�

�I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c, atau d di depan jawaban  
 Yang paling benar! 
 
1. Jika kamu hendak pergi ke Candi Borobudur dari Yogyakarta, maka kamu  
 pergi ke arah . . .  
 a.  utara    c.  barat  
 b.  selatan    d.  timur 
 
2. Sedangkan, jika kamu hendak pergi ke Candi Prambanan dari kota  
 Yogyakarta, arah yang kamu tuju adalah . . . . 
 a.  utara    c.  barat  
 b.  selatan    d.  timur 
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3. Sampai saat ini Candi Borobudur masih dipakai oleh umat beragama Budha 
 untuk merayakan hari raya . . . . 
 a.  Galungan     c.  Nyepi 
 b.  Waisak    d.  Ngaben 
 
4. Di pelataran Candi Prambanan, hingga kini pada setiap pertengahan  
 bulan selalu diselenggarakan pergelaran . . . . 
 a.  Sendaratari Hanoman  c.  Sendratari Mahabarata 
 b.  Sendratari Ramayana  d.  Sendratari kraton 
 
5. Selain merupakan tempat beribadah, Candi Borobudur dan Candi  
 Prambanan dimanfaatkan oleh pemda setempat sebagai . . . . 
 a.  tempat upacara   c.  objek wisata  
 b.  tempat bermusyawarah  d.  panggung 
 
 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat! 
 
1. Relief Karmawibhangga yang terdapat pada dinding Candi Borobudur  
 menggambarkan berlakunya hukum sebab akibat. Pelajaran yang dapat  
 kita ambil adalah kita harus selalu berbuat . . . dan menghindari . . . . 
2. Toleransi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah ada  
 sejak jaman dahulu kala. Hal ini terlihat dalam kompleks Candi  
 Prambanan di mana terdapat Candi Sewu, yang merupakan bangunan  
 suci beragama . . . dan Candi Ijo serta Candi Barang, yang merupakan  
 bangunan suci umat . . . . 
 
 
III. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas! 
 
1. Jelaskan menurut pendapatmu mengapa kita perlu memelihara Candi 
 Borobudur dengan sebaik-baiknya! 
 
 
 
  


