
KELAS/PROG. 

X / IPS 

MATA PELAJARAN 

Sejarah Indonesia 

HARI/TANGGAL 

Desember 2020 

W A K T U 

90 Menit 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 

MA. NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO 

Tahun Pelajaran 2020-2021 

 

 

 

Jawablah Pertanyaan Berikut dengan Cara Memilih Jawaban A,B,C,D, atau E! 

1. Kondisi alam yang tidak stabil pada kala Plestosen mendorong terjadinya migrasi hewan purba dan manusia 

purba ke wilayah Nusantara. Faktor penyebab terjadinya migrasi hewan purba dan manusia purba yaitu . . . . 

a. Terjadinya Angin Muson  d. Terjadinya Hutan hujan tropis 

b. Terjadinya Erupsi   e. Terjadinya Tsunami 

c. Terjadinya Glasial/Interglasial 

2. Dalam penemuan manusia purba, Indonesia menempati posisi yang penting, sebab penemuan fosil-fosil 

manusia purba yang ditemukan di Indonesia berasal dari kala Plestosen, sehingga nampak jelas dalam segi 

perkembangan fisik manusia purba tersebut. Fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan yaitu di Pulau 

Jawa. Dari penjelasan diatas fosil manusia purba yang tertua ditemukan di Jawa yaitu . . . . 

a. Pithecanthropus Erectus   d. Meganthropus Paleojavanicus 

b. Pithecanthropus Mojokertensis  e. Pithecanthropus robustus 

c. Pithecanthropus Soloensis 

3. Fosil Meganthropus ditemukan di Sangiran, dilembah sungai Lembah Bengawan Solo, tahun 1936-1941. Fosil 

manusia purba ini berasal dari lapisan Plestosen bawah. Dari penjelasan, penemu fosil Meganthropus 

Paleojavanicus yaitu . . . . 

a. Dr. Teuku Jacob    d. Prof. Oppenoorth 

b. Sartono Kaartodirdjo    e. Eugine Dubois 

c. Prof. Von Koenigswald 

4. Manusia kera mempunyai ciri-ciri tinggi badan 165-175cm, tubuh dan badannya tegap, rahangnya kuat, 

tonjolan kening, dan memiliki volume otak  ± 750 – 1300 cc. cara adaptasinya masih bertempat di Aborial, 

mengumpulkan makanannya dengan sistem nomaden. Dari penjelasan diatas, merupakan ciri dari manusia 

purba . . . . 

a. Pithecanthropus erectus   d. Homo Neandertalensis 

b. Homo sapiens     e. Homo Soloensis  

c. Homo Wajakensis   

5. Fosil Pithecanthropus erectus ditemukan di Desa Trinil, Ngawi, Jawa Timur tahun 1890, fosil ini berasal dari 

kala Plestosen tengah. Fosil ini berjenis kelamin laki-laki dengan volume otaknya ± 900 cc. Fosil 

Pithecanthropus erectus ini ditemukan oleh seorang Ahli Paleontologi dari Belanda yaitu . . . . 

a. Eugine Dubois    d. Desmond Morris 

b. Von Koenigswald    e. Paul Mellars 

c. Van Riestchoten 

 



6. Jenis fosil Pithecanthropus yang ditemukan di Ngandong, Blora di Sangiran, Sambung Macan, Sragen tahun 

1931-1933. Fosil manusia purba ini ditemukan pada kala Plestosen Atas. Volume otak manusia purba ini ± 

1000-1300 cc. Dari ciri–ciri yang sudah dijelaskan diatas, termasuk dalam Pithecanthropus  . . . . 

a. Pithecanthropus Soloensis  d. Pithecanthropus Robustus    

b. Pithecanthropus wajakensis  e. Pithecanthropus Pekingnensis 

c. Pithecanthropus Mojokertensis 

7. Manusia purba yang berjalan tegak, muka lebar dan panjang, memiliki volume otak ± 1700 cc, ditemukan di 

Desa Wajak, di lembah sungai Brantas, Tulungagung Jawa timur. manusia purba ini memiliki banyak 

persamaan dengan tengkorak manusia purba di Australia (Suku Aborigin), Eungine Dubois menduga bahwa 

manusia purba ini bernenek moyang dari Homo Soloensis. Ciri-ciri diatas merupakan ciri dari fosil manusia 

purba yaitu . . . . 

a. Homo Soloensis    d. Pithecanthropus Soloensis 

b. Homo Wajakensis    e. Pithecanthropus erectus 

c. Pithecanthropus Wajakensis  

8. Homo Erectus yang tinggal dipegunungan Patiayam, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, 

Jawa Tengah, pada masa kehidupannya mencari bahan baku peralatan berburu dan meramu hingga ke luar 

daerah.mereka mencari bahan baku pembuat kapak dengan menempuh perjalanan puluhan kilometer 

melewati rawa-rawa dan sedimentasi”. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Homo erectus memiliki karakter yaitu . . . 

a. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

b. Bersifat pantang menyerah 

c. Gemar bekerja sama 

d. Mengutamakan rasa toleranasi 

e. Memiliki sifat cermat 

9. Makhluk sejenis kera yang hidup pada zaman Plestosen tua, yang mampu berjalan dengan kedua kakinya 

walau masih di bantu dengan kedua tangannya. Ciri diatas merupakan salah satu ciri dari manusia kera yang 

dikenal dengan sebutan . . . . 

a. Anthropoid    d. Homininidae 

b. Pongidae    e. Hominoid 

c. Hominoidae 

10. Mamalia atau binatang menyusui muncul di muka bumi pada Zaman Tersier yang merupakan bagian dari 

zaman Neozoikum. Mamalia sejenis kera atau sering disebut Primata diperkirakan sudah ada sekitar 70 juta 

tahun yang lalu. Pada zaman tersier ini masa/kala dibagi menjadi 5 kala, diantaranya yaitu kecuali . . . . 

a. Paleosen    d. Miosen 

b. Neolitikum    e. Eosen 

c. Oligosen 

 

 

 



11. Fosil manusia purba sering ditemukan di daerah Eropa Barat, Eropa tengah, serta Asia Barat. Fosil manusia 

purba dikawasan Eropa ditemukan dikawasan Kroasia, Perancis, Jerman, dan Italia. Sedangkan di kawasan 

Asia ditemukan di Ubzekistan, Irak. Fosil manusia purba volume otaknya ± 1350-1700 c, bertubuh tegak 

dengan tinggi kaum laki-laki ± 170, perempuan 150. Dari penjelasan diatas, fosil manusia purba tersebut 

merupakan fosil dari manusia . . . . 

a. Homo habilis    d. Homo erectus 

b. Pithecantrhopus Mojokertensis e.  Homo Pekingnensis 

c. Homo Neanderthalensis 

12. Teori yang bebunyi bahwa fosil pithecanthropus erectus dianggap sebagai missing Link atau sering disebut 

proses peralihan yang hilang dari makhluk kera menuju ke arah manusia. Teori diatas merupakan salah satu 

bunyi dari Teori . . .  

a. Teori Kepunahan Dinosourus  d.  Teori Sipanse   

b. Teori asal-usul Manusia Modern  e.  Teori Evolusi Darwin 

c. Teori kepunahan Gigonthropus 

13. Berdasarkan penelitian mtDNA dari berbagai populasi di dunia , para ilmuwan menyimpulkan bahwa manusia 

modern sekarang ini merupakan satu keturunan dari satu nenek moyang (Hawa mitokondria atau garis 

keturunan ibu). Teori diatas merupakan bunyi teori dari . . . . 

a. Teori kepunahan Gigonthropus  d. Teori Evoludi Darwin 

b. Teori Asal usul Manusia Modern  e.  Teori Sipanse 

c. Teori Kepunahan Dinosourus 

14. Fosil manusia purba ditemukan tidak hanya berpusat di Afrika saja, namun fosil manusia purba juga dapat 

ditemukan di penjuru dunia. Berikut ini yang bukan merupakan fosil manusia purba yang ditemukan di luar 

Indonesia yaitu . . . . 

a. Homo Erectus    d. Homo Wajakensis 

b. Homo Neandhertalensis   e. Homo Pekingnensis 

c. Homo heildelbergenensis 

15. Ilmu yang mempelajari peninggalan sejarah berupa arca diperlukan ilmu bantu, yaitu . . . 

a. Arkeologi     d. Epigrafi 

b. Ikonografi     e. Paleontologi 

c. Paleografi 

16. Ilmu yang mempelajari tentang cara menentukan umur suatu benda adalah dengan membandingkan bentuk 

benda yang ditemukan adalah . . . 

a. Epigrafi     d. Tipologi 

b. Topografi      e. Arkeologi 

c. Stratigrafi 

17. Pada masa Paleolithikum, Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan bersatu dan terhubung dengan daratan Asia 

Tenggara, dan Papua terhubung dengan daratan Australia. Fenomena ini disebabkan oleh . . . 

a. Bagian terbesar air di dunia membeku sehingga membentuk daratan baru 

b. Letusan serempak berbagai gunung api yangmembentuk daratan baru 

c. Perubahan bentuk daratan akibat gerakan endogen dan eksogen 

d. Tumbukan meteor raksasa yang membentuk daratan baru 

e. Turunnya permukaan air laut akibat cuaca panas yang ekstrem 



18. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana adalah salah satu ciri zaman prasejarah yang 

ditandai dengan adanya . . . 

a. Perkembangan kebudayaan manusia oleh alat-alatnya 

b. Iklim alam yang sangat ekstrem berlangsung selama beberapa juta tahun 

c. Adanya jenis hewan yang ditemukan dalam penggalian purbakala di beberapa gua di Jawa, Sulawesi 

selatan, Flores, dan situs terbuka di Sumatera Utara 

d. Munculnnya tradisi serpih bilah di beberaapa daerah di Asia Tenggara 

e. Adanya manusia jenis Pithecanthropus (Homo erectus), dan Homo Sapiens  

19. Kehidupan masyarakat pada masa Neolithikum di Indonesia bebeda dengan kehidupan pada masa sebelumnya. 

Hal ini ditandai oleh, yaitu . . . 

a. Bercocok tanam dan bertemat tinggal menetap 

b. Berburu dan membuat alat-alat dari batu 

c. Berburu dan bertempat tinggal di dalam gua-gua 

d. Bercocok tanam dan membuat alat-alat dari logam 

e. Bercocok tanam dan membuat sarkofagus 

20. Beliung persegi dan kapak lonjong merupakan alat-alat bantu yang digunakan oleh manusia purba pada masa, 

yaitu . . . 

a. Perundagian     d. Mengumpulkan makanan 

b. Berburu dan meramu    e. Bercocok tanam 

c. Beternak dan bercocok tanam  

21. Peralatan dari batu peninggalan masyarakat purba yang telah menetap adalah sebagai berikut, kecuali . . . 

a. Kapak persegi    d. Kapak Perimbas 

b. Mata panah     e. Beliung Persegi 

c. Ujung tombak  

22. Pola kehidupan masyarakat pada masa Mesolithikum ditandai dengan adanya, yaitu . . . 

a. Bermukim selama ada ketersediaan makanan 

b. Mengumpulkan bahan makanan diwilayah sendiri 

c. Menetap dalam Mesolitikum 

d. Menutup kemungkinan untuk mengadopsi budaya luar 

e. Memiliki kebebasan dalam menentukan tempat tinggal 

23. Masa Mesolithikum adalah periode perubahan penting bagi masyarakat purba dalam bidang, yaitu . . . 

a. Hunian, teknologi, dan perburuan 

b. Hunian, pertanian, dan perburuan 

c. Perkebunan, hunian, dan pertanian 

d. Teknologi, perkebunan, dan perburuan 

e. Perkebunan, perhutanan, dan perairan 

24. Pada masa Mesolithikum yang berlangsung pada kota Holosen, perkembangan kebudayaanya berlangsung 

lebih cepat daripada  zaman tua atau Paleolithikum. Hal ini disebabkan antara lain . . . . . 

a. Beragamnya alat yang dipengaruhi 

b. Berkembangnya teknologi perundagian dalam pembuatan alat dari batu 

c. Perkembangan kemampuan otak pendukung kebudayaan ini sehingga alat-alat yang dihasilkan sudah lebih 

beragam 



d. Pendukung kebudayaan ini lebih mengenal teknologi 

e. Manusia pendukungnya adalah Homo sapiens makhluk yang lebih cerdas dari pendahulunya.  

25. Lukisan gua merupakan salah satu hasil kebudayaan Mesolithikum yang banyak ditemukan di ceruk-ceruk gua 

(abris sous roche) ataupun ditebing-tebing yang tinggi di pinggir pantai diberbagai wilayah di dunia. Melukis 

di dinding-dinding gua tersebut menunjukkan kemampuan manusia untuk berpikir, yaitu . . . 

a. Kronolgis    d. Simbolik 

b. Holistic    e. Deduktif 

c. sistemik 

26. Pada masa kebudayaan Mesolithikum corak kehidupan masyarakat dalam bertempat tinggal banyak ditemukan 

di gua-gua. Selain itu ada juga kelompok manusia yang bertempat tinggal di tepi pantai, hal ini terbukti  

banyak penemuan kulit kerang dan siput yang menimbun (membukit) sehingga menjadi suatu tempat tinggal 

yang nyaman. Pada masa kebudayaan Mesolithikum istilah kulit kerang menimbun tersebut yaitu . . . 

a. Abris Sous Roche   d. Tradisi Serpih Bilah 

b. Kjokkenmodinger   e. Semi Sendenter 

c. Primus Interparest 

27. (1) Senjata   (4) Binatang buruan 

(2) Manusia  (5) Dunia yang abstrak 

(3) Wadah 

Dari data di atas jenis manakah yang sering menjadi objek dari lukisan gua manusia purba adalah . . . . 

a. 1, 2, 3   c. 2, 3, 4   e. 3, 4, 5 

b. 1, 2, 4   d. 2, 3, 5 

28. Penemuan api telah mengubah pola kehidupan manusia purba, yaitu semula dari mengumpulkan makanan 

(food gathering), berubah menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan yaitu . . . 

a. Mengolah makanan bergizi    d. Mengolah makanan berpotein 

b. Membuat menu makanan    e. Mendistribusikan makanan 

c. Memproduksi makanan (food production) 

29. Dibawah inu merupakan benda peninggalan zaman Megalithikum, yang mempunyai bentuk anak tangga 

bertingkat-tingkat sebagai tempat pemujaan arwah nenek moyang dan dianggap suci, yaitu . . . . 

a. Dolmen     d. Punden Berundak 

b. Sarkofagus      e. Kubur Batu 

c. Menhir 

30. Kebudayaan batu besar merupakan kebudayaan yang menghasilkan bangunan-bangunan monumental. Di 

bawah ini adalah bangunan yang terbuat dari Batu yang masih kasar berbentuk tugu, yang mana mempunyai 

fungsi sebagai sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang serta bangunan tersebut juga banyak ditemukan 

didaerah Toraja (Sulawesi selatan), dan Bondowoso (Jawa timur), bangunan tersebut dinamakan, yaitu . . . 

a. Punden Berundak    d. Sarkofagus 

b. Dolmen     e. Kjokkenmodinger 

c. Menhir 

 

 



31. Salah satu kebudayaan Megalithikum adalah kubur batu berbentuk kubus atau bulat yang banyak ditemukan di 

daerah Sulawesi tengah dan Sulawesi Utara. Kubur batu tersebut sering juga disebut dengan nama . . . 

a. Punden berundak-undak   d. Dolmen  

b. Menhir     e. Sarkofagus 

c. Waruga  

32. Hasil kebudayaan masa Pra-Aksara yang berbentuk keranda dan tertutup sering  disebut, yaitu . . . . . 

a. Sarkofagus     d. Dolmen 

b. Kubur batu     e. Pandhusa 

c. Menhir  

33. Pembuatan benda-benda Megalithikum seperti menhir, dolmen, pandhusa, dan sarkofagus selalu dilandasi pada 

keyakinan yang berlaku di masyarakat pada masa itu. Maksud landasan keyakinan tersebut adalah . . . 

a. Animisme     d. Polytheisme 

b. Dinamisme     e. Monotheisme 

c. Totemisme 

34. Latar belakang bekal kubur pada saat menguburkan jasad orang yang sudah meninggal merupakan adanya 

kepercayaan pokok yaitu . . . 

a. Kehidupan setelah mati tidak berbeda dengan kehidupan saat masih hidup  

b. Bekal kubur dianggap sebagaiteman perjalanan menuju dunia arwah 

c. Bekal kubur menjamin rezeki keluarga yang ditinggalkan 

d. Bekal kubur menjamin tetap terjaganya ikatan batin dengan orangyang masih hidup 

e. Bekal kubur menjadi penanda status sosial orang telah meninggal di dunia orang mati. 

35. Bukti bahwa masyarakat paada masa Pra-Aksara di Indonesia telah mengenal sistem kepercayaan yaitu . . . 

a. Mengenalnya alat-alat  dari logam  

b. Adanya bangunan masa Megalithikum 

c. Kepercayaan terhadap banyak dewa 

d. Kehidupan masih semi-sendenter 

e. Kehidupan yang sudah menetap 

36. Di Maluku ditemukan lukisan di dinding gua dan batu karang berwarna merah dan putih yang menandakan 

bahwa di daerah ini telah berkembang, yaitu . . . 

a. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

b. Sistem kekuasaan dan pemerintahan 

c. Seni dan Kepercayaan 

d. Sistem kasta dan pelapisan sosial 

e. Pembagian kerja antara pria dan wanita 

37. Kepercayaan yang dianut masyarakat pada masa perundagian tentang kehidupan setelah mati dapat dilihat dari 

peralatan yang mereka buat yaitu . . . 

a. Kapak corong     d. Chopper 

b. Bejana perunggu    e. Manik-manik 

c. Nekara 

 



38. Manusia purba ternyata mampu mengatasi tantangan hidup dengan manfaatkan teknologi sederhana menuju 

teknologi tingkat lanjut. salah satunya pada zaman logam, pada masa ini manusia sudah bisa membuat benda-

benda melalui perunggu, yang mana proses pembuatannya dengan menggunakan 2 teknik. 2 teknik tersebut 

dikenal dengan nama yaitu . . . . 

a. Proses setangkap dan proses menyerut 

b. Proses dengan kapak corong 

c. Proses a cire perdue dengan gerabah 

d. Proses bejana perunggu dengan proses setangkap 

e. Proses bivalve dengan proses a cire perdue 

39. Teknik a cire perdue digunakan untuk membuat benda-benda perunggu yang memiliki bentuk dan hiasan 
rumit seperti arca dan patung-patung perunggu. Teknik ini dilakukan melalui beberapa tahap antara lain, 
kecuali . . . 
a. Membuat model dari lilin  sesuai bentuk yang dikehendaki 
b. Model tersebut ditutup (dilapisi dengan tanah)kemudian diberi lubang atas dan bawahnya. 
c. Model dari lilin yang dilapisi tanah tersebut dibakar 
d. Memasukkan cairan perunggu ke rongga tersebut hingga penuh 
e. Membuat cetakan setangkup  dari kayu atau batu yang bisa dibuka dan ditutup. 

40. 1). Kubur batu     

2). Alat serpih     

3). Kapak lonjong     

4). Gerabah 

5). Menhir 

6). Dolmen 

7). Kjokkenmodiger 

8). Sarkofagus 

Dari hasil contoh kebudayaan manusia pada masa awal diatas yang merupakan hasil kebudayaan masa 

Megalitikum antara lain . . . . 

a. 3, 4, 5, 7     d. 1, 3, 4, 7 

b. 1, 5, 6, 8    e. 3, 5, 6, 8 

c. 1, 5, 7, 8 

41. Berikut ini merupakan pusat-pusat kebudayaan masa prasejarah yang terletak di wilayah Vitenam, anatara lain, 

kecuali . . . 

a. Kebudayaan Dongson 

b. Kebudayaan Bacshon 

c. Kebudayaan Hoabinh 

d. Kebudayaan Sa-Hyunh 

e. Kebudayaan Mohenjodaro dan Harappa 

42. Salah satu pengaruh kebudayaan Bacshon-Hoabinh di Indonesia nampak dengan banyak ditemukannya . . .  

a. Abris Sous Roche  c. Hache courte    e. Pebble 

b. Chopper   d. Kjokkenmodinger  

43. I. Thailand       Semanjung Malaka       Indonesia bagian barat 

II. Taiwan      Fhilipina      Indonesia bagian timur 

III. Semenanjung Malaka      Thailand       Indonesia bagian barat 



IV.Thailand       Fhilipina       Semenanjung Malaka       Aceh 

V. Fhilipna       Semenanjung Malaka      Aceh 

Dari penjelasan diatas yang merupakan penyebaran kapak persegi pada kebudayaan Bacson-Hoabinh yaitu . . . 

a. I b. II.  c. III  d. IV  e. V  

44. Bukti bahwa Kebudayaan Mesolitikum di Indonesia dipengaruhi oleh Kebudayaan Bacshon-Hoabinh adalah 

ditemukannya alat berupa, yaitu .. . . 

a. Pebble 

b. Kapak perimbas 

c. Kjokkenmodinger 

d. Hache courte 

e. Candrasa 

45. Kebudayan yang dating secara bersamaan dengan terjadinya migrasi Deutro Melayu di Indonesia adalah . . . 

a. Bascon-Hoabinh    d. Yunan 

b. Terracotta     e. Indocina 

c. Dongson  

46. Bangsa Proto Melayu merupakan suatu ras Mongoloid yamng berasal dari Yunan, Cina Selatan. Seiring 

berkembangnya kebudayaan yang semakin maju, bangsa Proto melayu ini terdesak meninggalkan kebudayaan 

asalnya, faktor tersebut dipengaruhi antara lain, kecuali . . . . 

a. Adanya Peperangan antar Suku 

b. Adanya percampuran ras Mongoloid dengan ras Negroid 

b. Adanya desakan suku-suku liar yang dating dari Asia tengah 

c. Adanya Bencana Alam banjir meluapnya sungai She Kiang 

d. Karena bangsa Arya memiliki Kebudayaan yang lebih tinggi daripada kebudayaan bangsa Melayu tua 

47. Sebutan kebudayaan Bacson-Hoabinh secara khusus mengacu pada suatu benda hasil budaya yang khas 

kebudayaan ini sangat kuat memengaruhi Asia Tenggara termasuk Indonesia. Alat yang dimaksud dari 

penejalsan diatas yaitu . . . 

a. Sumatralith     d. Alat tulang 

b. Serpih-Bilah     e. Alat batu yang halus 

c. Alat serpih 

48. Kebudayaan Dongson yang bekembang di Asia Tenggara menghasilkan benda budaya yang terbuat dari bahan, 

yaitu . . . . 

a. Kayu      d. Batu 

b. Tembikar     e. Perak 

c. Perunggu 

49. Berdasarkan peninggalan kebudayaan dan bahasa maka bangsa-bangsa di Asia Tenggara berasal dari rumpun 

bangsa sama, yaitu . . . 

a. Melanesia      d. Melayu Polynesia 

b. Melayu Austronesia    e. Austronesia 

c. Mongoloid 

 



50. Kebudayaan kapak persegi pusatnya terletak didaerah Tonkin. Kebudayaan Tonkin atau kebudayaan kapak 

persegi memiliki hasil kebudayaan yang sangat maju seperti memiliki kepandaian membuat perahu bercadik. 

Dengan hasil kebudayaan berupa perahu bercadik tersebut kebudayaan ini sampai daerah Jepang. Salah satu 

pendukung kebudayaan persegi yang dipaparkan diatas yaitu . . . . 

a. Bangsa Negroid 

b. Bangsa Kaukasoid 

c. Bangsa Austronesia 

d. Bangsa Melonesoid 

e. Bangsa Papua Melanesoid 

 


