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

1. Agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui daerah Gujarat di…. 
a. Malaysia 
b. India 
c. Persia 
d. Arab 

 
2. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke .…  

a. ke-12 
b. ke-13 
c. ke-14 
d. ke-15 

 
3. Kerajaan Islam yang pertama muncul di Indonesia adalah…. 

a. Kerajaan Samudera Pasai 
b. Kerajaan Gowa-Tallo 
c. Kerajaan Ternate-Tidore 
d. Kerajaan Aceh 

 
4. Kerajaan Aceh berpusat di sekitar kota…. 

a. Kutaraja 
b. Lhokseumawe 
c. Deli 
d. Arun 

 
5. Raja Aceh yang membuat kerajaan Aceh disegani oleh kerajaan-kerajaan lain adalah…. 

a. Sultan Alauddin 
b. Sultan Ali Mughayat Shah 
c. Sultan Iskandar Muda 
d. Hamzah Fansuri 
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6. Sultan Demak yang pertama adalah…. 
a. Raden Aryo 
b. Raden Patah 
c. Pangeran Sabrang Lor 
d. Pangeran Unus 

 
7. Selain Sultan Malik Al-Saleh, Raja Samudera Pasai yang terkenal lainnya adalah…. 

a. Ibnu Batutah 
b. Sultan Salahuddin 
c. Sultan Alaudin Riayat Syah 
d. Sultan Malik Al-Tahir 

 
8. Yang mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor adalah…. 

a. Adipati Unus 
b. Sunan Prawoto 
c. Pangeran Sekar Sedo Lepen 
d. Pangeran Trenggono 

 
9. Sunda Kelapa diganti namanya oleh Fatahillah menjadi Jayakarta yang artinya…. 

a. Kota Perjuangan 
b. Kota Perdamaian 
c. Kota Keagungan 
d. Kota Kemenangan 

 
10. Wilayah Indonesia yang medapat julukan The Spicy Island adalah…. 

a. Pulau Halmahera 
b. Kepulauan Maluku 
c. Pulau Ternate 
d. Pulau Tidore 

 
11. Fatahillah kemudian menjadi salah satu wali dari sembilan wali songo, dengan gelar…. 

a. Sunan Muria 
b. Sunan Gunung Jati 
c. Sunan Kalijaga 
d. Sunan Malik Ibrahim 

 
12. Raja Banten yang pertama adalah…. 

a. Sultan Hasanuddin 
b. Sultan Alaudin 
c. Sultan Trenggono 
d. Sultan Iskandar Muda 
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13. Mubaligh yang terkenal menyebarkan agama Islam di Maluku adalah…. 
a. Sunan Gunung Jati 
b. Sunan Giri 
c. Sunan Muria 
d. Sunan Kudus 

 
14. Raja Ternate yang pertama adalah…. 

a. Sultan Hairun 
b. Sultan Hasanuddin 
c. Sultan Zainal Abidin 
d. Sultan Baabullah 

 
15. Wilayah Sulawesi Selatan di diami oleh 2 suku bangsa, yaitu…. 

a. Gowa dan Tallo 
b. Bone dan Wajo 
c. Makassar dan Bugis 
d. Soppeng dan Luwu 

  
16. Karena sikapnya yang tegas, Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin sebagai…. 

a. Pangeran Sabrang Lor 
b. Sang Ayam Jantan Dari Timur 
c. Ratu Kali Nyamat 
d. Arya Penangsang 

 
17. Kerajaan Ternate mengalami kemajuan pesat dan berhasil mengusir Bangsa Spanyol dan 

Portugis dari Maluku, pada saat di bawah pemerintahan….                                    
a. Sultan Baabullah 
b. Pangeran Nuku 
c. Sultan Hairun 
d. Sultan Mansur 

 
18. Uli-lima (persekutuan lima) yang dipimpin oleh kesultanan Ternate mencakup pulau-

pulau…. 
a. Seram, Ambon, Makian, Bacan,  
b. Jailolo, Irian Jaya, Makian, Seram 
c. Bacan, Obi, Seram, dan Ambon 
d. Bacan, Makian, Jailolo, Ambon 

 
19. Gowa dan Tallo merupakan kerajaan kembar yang bersatu, dan berpusat di…. 

a. Soppeng 
b. Wajo 
c. Sombaopu  
d. Bone 
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20. Raja pertama yang memeluk agama Islam di Sulawesi Selatan…. 
a. Daeng Manrabia 
b. Karaeng Matoaya 
c. Sultan Hasanuddin 
d. Sultan Alaudin 

 
II.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Kerajaan Islam yang pertama muncul di Indonesia adalah…. 
2. Kerajaan Aceh terletak di tepi…. 
3. Raja Aceh yang pertama adalah…. 
4. Kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang disenangi pada saat….berkuasa. 
5. Jumlah Wali yang menyebarkan agama Islam ada 9 orang, maka terkenal dengan 

sebutan…. 
6. Sunda Kelapa diganti namanya oleh Fatahillah menjadi Jayakarta yang artinya…. 
7. Kepulauan Maluku di kenal sebagai penghasil rempah-rempah sehingga di juluki…. 
8. Mubaligh terkenal dari Jawa Timur yang menyebarkan agama Islam di Maluku 

adalah…. 
9. Raja Ternate yang terkenal adalah…. 
10. Raja Tidore yang terkenal adalah…. 

 
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat! 

1. Jelaskan mengapa kerajaan Islam pertama di Indonesia disebut Samudera Pasai ? 
2. Sebutkan raja-raja Samudera Pasai yang kamu ketahui ! 
3. Sebutkanlah nama kesembilan Wali Songo ! 
4. Sebutkan nama lain dari kota jakarta yang kamu ketahui ! 
5. Sebutkan hasil utama kepulauan Maluku pada abad ke-13! 

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

paling benar! 
 
1. Agama Islam di Indonesia masuk melalui cara-cara …. 

a. Penyebaran Agama melalui radio dan televisi 
b. Hubungan dagang dengan para pedagang Arab, Persia, dan India 
c. Hubungan dengan para pemuka agama di Arab 
d. Siar Agama oleh para wali 

 
 
 
 
 



�������������	
����������� ��

2. Selain menjadi pusat perdagangan, kerajaan Samudera Pasai juga merupakan pusat 
penyebaran Agama Islam, karena…. 
a. Banyak wali yang muncul dari kerajaan ini 
b. Banyak orang berdatangan ke kerajaan ini untuk belajar agama Islam 
c. Para pemuka agama berkumpul di kerajaan ini 
d. Dari kerajaan ini, agama Islam menyebar ke seluruh tanah air 

 
3. Pada saat Sultan Iskandar Muda berkuasa, Aceh menjadi kerajaan yang disegani 

karena…. 
a. Sultan Iskandar Muda memerintah dengan tangan besi 
b. Aceh sering membantu kerajaan lain melawan musuh 
c. Wilayah kekuasaannya makin luas dan menjadi pusat perdagangan dan 

pengembangan agama Islam 
d. Kerajaan Aceh memiliki armada yang kuat 

 
4. Pada abad ke-16, ketika muncul sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak terletak 

di tepi pantai utara Jawa dan merupakan pelabuhan yang penting. Tetapi kini Demak 
tidak lagi terletak di tepi pantai, hal ini disebabkan oleh…. 
a. Ulah Belanda yang memindahkan letak Demak ke arah selatan 
b. Pertempuran-pertemuan yang menyebabkan Demak tersingkir ke pedalaman 
c. Banyaknya serangan yang memaksa Demak untuk mencari perlindungan ke 

pedalaman 
d. Peristiwa pengendapan yang terus menerus terjadi selama berabad, abad dan 

menyebabkan daratan pantai semakin luas ke arah utara 
 
5. Nama Raden Patah (Sultan Demak yang pertama) diambil dari kata Fattah (Bahasa Arab) 

yang artinya pembuka. Ia dinamakan demikian karena Raden Patah…. 
a. Membuka jalan hubungan dengan negara-negara Eropa 
b. Adalah penguasa pertama yang beragama Islam 
c. Adalah pelopor dalam agama Islam 
d. Membuka hati rakyatnya untuk meninggalkan kebiasaan lama 

 
6. Pangeran Unus atau Adipati Unus dijuluki Pangeran Sabrang Lor karena…. 

a. Sifatnya yang gigih dan berani melawan Portugis 
b. Ia dilahirkan di Sabrang Lor 
c. Ia adalah raja Sabrang Lor yang pertama 
d. Ia suka membantu Portugis 

 
7. Setelah berhasil mengalahkan Portugis dan merebut pelabuhan Sunda Kelapa, Fatahillah 

kemudian menjadi wali ( ulama besar ) yang mendapat gelar Sunan Gunung Jati, 
karena…. 
a. Ia menyebarkan agama Islam di Jawa Barat dari daerah Gunung Jati 
b. Ia menguasai wilayah Gunung Jati 
c. Di Gunung Jati inilah Fatahillah mendapat wahyu 
d. Gunung Jati adalah tempat kelahirannya 
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8. Di daerah Banten sekarang kita kenal adanya masyarakat Badui, nenek moyang orang 
Badui adalah…. 
a. Para pelaut yang tinggal di pedalaman Banten 
b. Para pedagang Persia yang tinggal menetap di Banten 
c. Orang-orang Pajajaran yang menyingkir ke pegunungan pada saat Banten menyerang 

kerajaan Pajajaran 
d. Orang-orang Melayu yang tinggal di pedalaman Banten karena tersingkir 

 
9. Kepulauan Maluku dijuluki the spicy island karena…. 

a. Pulau Maluku terkenal dari makananya yang pedas-pedas 
b. Kepulauan Maluku adalah penghasil rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala yang 

terkenal sejak jaman purba 
c. Orang Maluku banyak membeli rempah-rempah dari Eropa 
d. The spicy island sama artinya dengan Maluku 

 
10. Persaingan hebat untuk memperluas kekuasaan dan perdagangan antara kesultanan 

Ternate dan Tidore sering menimbulkan peperangan, terutama karena adanya campur 
tangan…. 
a. Belanda dan VOC 
b. Portugis dan Spanyol 
c. VOC dan Portugis 
d. Belanda dan Spanyol 

11. Pada abad ke-16 Makassar tumbuh menjadi pusat perdagangan di Indonesia karena…. 
a. Semua pedagang dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Makassar 
b. Harga-harga barang-barang perdagangan di Makassar murah 
c. Sebagian besar penduduk Makasar bermatapencaharian pedagang 
d. Letaknya yang strategis dan menjadi penghubung antara Malaka, Jawa, Maluku 

12. Sultan Hasanuddin dijuluki . . . oleh Belanda karena ketegasannya menentang penjajahan 
Belanda.                                 
a. Pangeran Sabrang Lor 
b. Sang Ayam Jantan dari Timur 
c. Fattah 
d. Pangeran Sekar Sedo Lepen                            

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 
 

1. Agama Islam dibawa ke Indonesia oleh. . . dari . . . , . . . , dan  . . . 
2. Berita tertua tentang kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di 

Indonesia tercantum dalam . . . di Cina. 
3. Bukti adanya kerajaan Samudera Pasai juga diperkuat oleh keterangan. . . , saudagar 

Venesia pada tahun 1292. 
4. Kerajaan Aceh muncul setelah kerajaan . . . dan kerajaan . . . surut karena ditaklukkan 

oleh Portugis. 
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5. Wilayah kekuasaan Aceh semakin luas dan menjadi pusat perdagangan serta 
pengembangan agama Islam pada saat . . . bertahtah. 

6. Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa muncul setelah runtuhnya . . 
. .  

7. Sebagai penguasa pertama yang beragama Islam, Sultan Demak yang pertama 
mendapat sebutan Raden Patah, diambil dari kata dalam bahasa Arab, Fattah yang 
artinya . . . .  

8. Pada tahun 1520 Ali Mughayat Syah dari Kerajaan Aceh mulai mengadakan ekspansi. 
Yang dimaksud dengan ekspansi adalah . . . .  

9. Nama kota Jakarta diambil dari ” Jayakarta ” nama baru yang diberikan oleh 
Fatahillah untuk Sunda Kelapa setelah berhasil direbut dari Portugis. Jayakarta artinya 
. . . . 

10. Dalam menghadapi persaingan yang hebat, Kerajaan Ternate dan Tidore membentuk 
persekutuan dengan daerah-daerah yang mereka pengaruhi untuk bersekutu melawan 
musuh. Persekutuan-persekutuan dinamakan . . . dan . . .  

 
III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat! 

1. Jelaskan secara singkat proses masuknya agama Islam ke Indonesia ! 
2. Apa yang kamu ketahui tentang Samudera Pasai? Jelaskan! 

3. Jelaskan apa yang terjadi pada kerajaan Aceh pada saat Sultan Iskandar Muda 
bertahta! 

4. Jelaskan bagaimana kerajaan Demak dapa menjadi kerajaan Islam pertama Jawa! 

5. Jelaskan bagaimana kota Jakarta mendapat namanya! 

 

PENERAPAN 

Berilah tanda silang ( X ) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang 
paling benar !    

1. Dalam waktu yang singkat, bangsa Indonesia dapat menerima ajarn agama islam yang 
dibawa oleh para pedagang. Hal itu menunjukkan bahwa bangsa indonesia…. 

a. Mudah dijajah 
b. Banyak yang menjadi pedagang 

c. Mudah menerima hal yang baik 

d. Bersifat pemalu 

2. Banyaknya kapal-kapal dagang yang singgah di samudera pasai menandakan bahwa…. 

a. Rakyat samudera pasai ramah 
b. Samudera pasai berkembang dengan pesat 

c. Samudera pasai menjadi pusat perdagangan 

d. Samudera Pasai merupakan taklukan Majapahit 
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3. Nilai yang bisa kita ambil dari peristiwa bersatunya Kerajaan Perlak dan Kerajaan 
Samudera Pasai adalah . . . . 

a. Rakyat mencintai persatuan dan perdamaian 
b. Kerajaan Samuera Pasai adalah kerajaan perkasa 

c. Rakyat Kerajaan Perlak muah ditaklukkan 

d. Sultan Malik al-Saleh bersifat rakus 

4. Persahabatan dengan bangsa-bangsa asing sebenarnya telah terjalin pada masa Kerajaan 
Aceh. Hal ini tergambar dengan adanya peristiwa. . . . 

a. Ali Mughayat Syah mengadakan ekspansi 
b. Sultan Allaudin menyabarkan agama Islam ke Riau dan Minangkabau 

c. Sultan Allaudin menerima 40 orang tentara Turki untuk latihan militer 

d. Sultan Allaudin menggempur Portugis di Madagaskar 

5. Musyawarah dan bekerja sama sudah dikenal masyarakat pada masa Kerajaan Banten. 
Peristiwa yang menggambarkan hal itu adalah. . . . 

a. Portugis menguasai Kerajaan Banten 
b. Ditandatanganinya perjanjian antara Henrique Leme dengan Raja Pajajaran 

c. Portugis menguasai Selat Malaka 

d. Portugis mengadakan perjalanan ke Sunda Kelapa 

II. Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Berkat catatan Ibnu Batutah, seorang pengembara dari Maroko, kita dapat mengetahui 
adanya masyarakat Samudera Pasai. Usaha mencatat dan mendokumentasikan peristiwa-
peristiwa penting yang terjadi di masa lalu sangat diperlukan, terutama untuk mempelajar. 
. . . 

2. Kerajaan-kerajaan di Nusantara mudah diadu domba oleh penjajah karena tidak adanya. . 
. .  

3. Pahlawan-pahlawan nasional kita sering mendapat julukan/panggilan tersendiri, misalnya 
Pageran Adi Pati Unus dijuluki Pangeran Sabrang Lor, Sultan Hasanuddin mendapat 
julukan Sang Ayam Jantan dari Timur. Hal ini terjadi karena mereka memiliki sikap. . . 
.dalam menentang penjajah. 

4. Ketika penjajah Belanda menghalangi pelaut Makassar untuk membeli rempah-rempah 
dari Maluku, dengan tegas Sultan Hasanuddin menentangnya dan berkat, “Laut 
merupakan kepunyaan Allah dan semua manusia bebas menggunakannya.” Sikap Sultan 
Hasanuddin tersebut patut kita tiru karena berdasarkan keyakinan “. . . .karena. . . .” 
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5. Pada abad ke-15, masyarakat di daerah pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur 
termasuk Demak sudah memeluk agama Islam. Akan tetapi raja-rajanya tetap setia 
kepada Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu. Hal ini menunjukkan bahwa sejak 
zaman Majapahit, bangsa Indonesia sudah mengenal . . . . dalam hidup beragama. 


