UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH
TAHUN AJARAN 2014/2015
Nama :

Mata Pelajaran :

Kelas : 7

Sejarah

Waktu : 10.00-11.30

No.Induk :

Hari/Tanggal : Senin, 08 Desember 2014

Petunjuk Umum:
1. Isikan identitasmu ke dalam lembar jawaban di tempat yang disediakan
2. Waktu yang tersedia 90 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut
3. Periksa dan bacalah dengan teliti soal-soal sebelum kamu menjawabnya
4. Jawaban dikerjakan pada lembar soal
5. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah
6. Periksalah kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada pengawas.

Nilai :

Jumlah soal ada 50 soal yaitu 20 pilihan ganda, 10 jawaban ganda, 5 memasangkan, 10
melengkapi kalimat, dan 5 uraian.
I. Berilah tanda silang (X) pada satu pilihan jawaban yang paling tepat!
1. Kepercayaan mulai berkembang pada
masa ...
a. meramu dan berburu
b. bercocok tanam
c. perundagian
d. pertukangan

4. Masyarakat Deutro Melayu hidup dengan
cara ...
a. berpindah tempat
b. tinggal di pantai
c. tinggal di gua
d. menetap

2. Pada masa bercocok tanam, manusia
purba mengenal cara hidup sebagai
berikut, yaitu ...
a. menetap
b. mengembangkan ekonomi
perdagangan
c. berburu hewan untuk makanan
d. telah membentuk kerajaan

5. Zaman batu tengah disebut juga ...
a. neolitikum
c. paleolitikum
b. mesolitikum
d. mesozoikum

3. Corak kepercayaan masyarakat purba
dapat diketahui dari hal berikut ini,
kecuali ...
a. penguburan
b. lukisan dinding goa
c. bangunan Megalitik
d. pembuatan manik-manik
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6. Suatu kepercayaan yang meyakini bahwa
setiap makhluk hidup dan benda mati
memiliki roh atau kekuatan disebut ...
a. animisme
b. monomisme
c. dinamisme
d. atheisme
7. Zaman di mana binatang-binatang raksasa
makin menyusut jumlahnya dan keluarga
binatang menyusui sudah mulai muncul,
disebut zaman ...
a. tersier
b. kuarter
c. neozoikum
d. arkaikum

8. Zaman dimana sudah terdapat hewan dan
tumbuhan besar disebut ...
a. Paleolitikum
b. Neozoikum
c. Mesozoikum
d. Megalithikum

14. Zaman adanya manusia di permukaan
bumi adalah ...
a. Zaman Arkhaikum
b. Zaman Mesozoikum
c. Zaman Neozoikum
d. Zaman Kuarter

9. Zaman prasejarah adalah ...
a. Zaman di mana manusia sudah
mengenal teknologi pertanian
b. Zaman di mana manusia purba belum
mengenal tulisan
c. Zaman di mana manusia purba sudah
mengenal tulisan
d. Zaman di mana manusia sudah
mengenal kebudayaan batu halus

15. Ciri-ciri kehidupan pada zaman batu
muda, kecuali ...
a. telah menganut kepercayaan
animisme dan dinamisme
b. banyak terdapat punden
berundakundak
c. belum mengenal seni
d. bertempat tinggal secara nomaden

10. Zaman dimana mereka sudah mengenal
kegiatan bertani dan berternak disebut
juga ...
a. Food gathering
b. Food producing
c. A cire perdue
d. Bivalve
11. Gua tempat tinggal manusia purba disebut ...
a. Flakes
b. Kjokkenmodinger
c. Chopper
d. Abris Sous Roche
12. Ilmu yang mempelajari fosil-fosil manusia
untuk menyusun sejarah adalah ...
a. Arkeologi
b. Geologi
c. Paleoantropologi
d. Palaegrafi
13. Tulisan/huruf Hierogliph berasal dari
negara ...
a. Mesir
b. Bangsa Aborigin
c. India
d. Mesopotamia
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16. Kjokenmodinger adalah ..
a. sampah dapur
b. sampah masyarakat
c. limbah pabrik
d. sampah pada masa sejarah
17. Menurut Kern dan Von Hine Gildern,
nenek moyang bangsa Indonesia berasal
dari ...
a. China Utara
b. Vietnam selatan
c. China Selatan
d. Vietnam utara
18. Bangsa Deutro Melayu masuk ke
Indonesia membawa kebudayaan ...
a. batu madya
c. perunggu
b. besi
d. batu muda
19. Apakah yang disebut dengan zaman
manusia belum mengenal tulisan?
a. Masa sejarah
b. Masa praaksara
c. Masa pleistosen
d. Masa Arkhaikum
20. Suku Jawa merupakan keturunan dari
bangsa ...
a. Asing
b. Deutro Melayu
c. Proto Melayu
d. Melayu

II. Berilah tanda centang (
) pada beberapa jawaban yang benar di bawah ini !
1. Hasil kebudayaan Megalithikum adalah ...
[ ] Menhir dan Arca
[ ] Kapak lonjong
[ ] Nekara
[ ] Dolmen dan Waruga
2. Masyarakat purba pada masa berburu dan
mengumpulkan makanan memenuhi
kebutuhan pangan dengan cara sebagai
berikut ...
[ ] berburu binatang
[ ] berkebun
[ ] berternak
[ ] mengumpulkan buah-buah yang dapat
dimakan
3. Bangsa Indonesia keturunan Deutro
Melayu adalah suku ...
[ ] Jawa
[ ] Toraja
[ ] Bugis
[ ] Dayak
4. Arah penyebaran bangsa Proto Melayu
melalui dua arah, yaitu ...
[ ] Barat atau Selatan
[ ] Utara
[ ] Timur atau Utara
[ ] Selatan
5. Bukti kesamaan peninggalan benda-benda
di Yunan dan Indonesia, yaitu ...
[ ]kapak lonjong
[ ] kapak persegi
[ ] kapak logam
[ ] kapak bundar
6. Yang merupakan ciri-ciri dari
Meganthropus Paleojavanicus, adalah ...
[ ] berbadan tegap
[ ] makanannya bervariasi
[ ] makanannya tumbuh-tumbuhan
[ ] berbadan bungkuk
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7. Kepercayaan yang dianut oleh nenek
moyang kita adalah ...
[ ] Atheis
[ ] Animisme
[ ] Monomisme
[ ] Dinamisme
8. Yang menyatakan nenek moyang bangsa
Indonesia berasal dari Yunan (China
Selatan), adalah ...
[ ] kern
[ ] Eugene Dubois
[ ] Von Koeningswald
[ ] Von Hine Gildern
9. Seni telah dikenal masyarakat purba dari
masa berburu dan mengumpulkan
makanan, hal ini dibuktikan dengan ...
[ ] Lukisan pada gua
[ ] seni tari
[ ] perhiasan
[ ] semua jawaban salah
10. Yang dimaksud dengan food producing
adalah ...
[ ] mengumpulkan makanan dengan cara
bercocok tanam
[ ] mengumpulkan makanan dengan cara
berburu
[ ] mengumpulkan makanan dengan
beternak
[ ] semua jawaban benar

III. Pasangkanlah kata-kata/pernyataan di bawah ini sesuai dengan keterangannya !

Penemu Homo Wajakensis 1

A Kjokkenmoddinger

Manusia cerdas 2

B Von Koeningswald

Manusia besar tertua dari Jawa 3

C Meganthropus Paleojavanicus

Penemu Meganthropus 4
Paleojavanicus

D Homo Sapiens

Tumpukan kulit kerang yang 5
membatu

E Eugene Debois

IV. Lengkapi kalimat di bawah ini!

1. Animisme adalah ..............................
2. Menhir berfungsi sebagai ..............................
3. Suku ..............................dan ..............................merupakan keturunan dari Porto Melayu Tua
4. Pra-aksara adalah Peristiwa di .............................. dimana manusianya belum mengenal
..............................
5. Menurut .............................. dan.............................., nenek moyang bangsa Indonesia berasal
dari ..............................

V. Lengkapilah kalimat di bawah ini sesuai dengan jawaban yang telah disediakan !

1. Manusia kera yang berjalan tegak yang berasal dari jawa di sebut ..............................,
2. Jenis manusia purba terakhir yang memiliki tingkat kecerdasan dan peradaban paling tinggi
dibanding yang lain ialah ..............................,
3. Peti kubur batu berbentuk persegi panjang, disebut ..............................,
4. .............................., adalah peti kubur berbentuk kubus
5. Tempat tinggal manusia goa disebut ..............................,

• Sarkofagus
• Megantropus
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• Wruga

• Homo sapiens

VI. Jelaskan jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Sebutkan ciri-ciri Meganthropus Paleojavanicus! ( Min. 3)

2. Sebutkan peralatan yang digunakan pada masa bercocok tanam!

3.

Mengapa manusia praaksara tinggal di sekitar aliran sungai? Jelaskan!
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4. Zaman batu dibedakan menjadi tiga. Sebutkan dan jelaskan!

5. Kedatangan nenek moyang ke nusantara dapat dibagi menjadi dua gelombang. Sebutkan dan
jelaskan!
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⌂ Halaman tambahan untuk jawaban isian
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