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I. Pilihlah salah satu pilihan jawaban yang paling benar!
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tiga perbuatan yang harus disucikan disebut……….
a.Tri Kaya Parisudha
c.Tri Mala
b.Tri Sandhya
d.Tri Pramana

16. Orang yang istimewa
disebut........
a.Orang awam
b.Orang suci

Perbuatan yang baik dan benar dalam ajaran Tri Kaya
Parisudha disebut......
a.Manacika
c.Kayika
b.Wacika
d.Karma

c. Tiga
d.Empat

c.Orang kota
d.Orang desa

20. Maharsi yang menghimpun kitab suci Weda adalah.......
a.Rsi Markandya
c.Rsi Brigu
b.Rsi Wyasa
d.Mpu Kuturan
21. Tujuh Rsi yang menerima wahyu disebut......
a.Sapta Rsi
c.Sapta Timira
b.Sapta Wara
d.Sapta Weda

Berfikir pada waktu belajar adalah salah satu contoh
ajaran..........
a.Manacika
c.Kayika
b.Wacika
d.Parisudha

22. Tari Rejang ditarikan oleh kaum.....
a.Laki-laki
c.Perempuan
b.Campuran
d.Orang banyak

c.Malas
d.Suci

23. Tarian yang dilakukan oleh laki-laki adalah......
a.Baris
c.Janger
b. Pendet
d.Rejang

Kita harus berbuat yang baik dan benar kepada.....
a.Ibu
c.Kakak
b.Semua Orang
d.Teman

24. Dibawah ini yang bukan tari keagamaan adalah......
a.Tari Rejang
c.Tari Sang Hyang
b.Tari Topeng
d.Tari Balet

Berfikir yang baik dan benar dalam ajaran Tri Kaya Parisudha
disebut......
a.Manacika
b.Wacika

beragama

19. Orang suci agama Hindu di India disebut.....
a.Rsi
c.Kiyai
b.Pastor
d.Pemangku

Tidak berbohong adalah salah satu contoh perbuatan..........
a.Manacika
c.Kayika
b.Wacika
d.Parisudha

Parisudha berarti........
a.Kotor
b.Kasar

kehidupan

17. Orang suci agama Hindu di Indonesia disebut.....
a.Sulinggih
c.Pastor
b.Kiyai
d.Budha
18. Salah satu contoh perilaku orang suci adalah.....
a.Angkuh
b.Berjudi
b.Bijaksana
d.Pemarah

Salah satu contoh perilaku yang mencerminkan sikap wacika
berikut ini adalah............
a.Monolong
c.Menyapu
b.Berkata jujur
d.Berfikir yang sopan
Tri artinya.........
a.Satu
b.Dua

dalam

25. Tari Sakral yang berasal dari Yogyakarta adalah.....
a.Tari Rejang
c.Tari Tor-tor
b.Tari Bendoyo
d.Tari Gantar

c.Kayika
d.Karma

10. Sebelum kita bekerja kita harus..........
a.Belajar
c.Berdoa
b.Berfikir
d.Berbicara

26. Maharsi Wamadewa adalah seorang Rsi yang berasal dari
keturunan....
a.Ksatriya
c.Pendeta
b.Brahmana
d.Raja

11. Agar dapat berfikir yang baik dan benar, kita harus
meminta tuntunan kepada.....
a.Ayah
c.Presiden
b.Ibu
d.Hyang Widhi Wasa

27. Maharsi yang
adalah................
a.Rsi Gritsamada
b.Rsi Atri

12. Salah satu ciri orang yang mengamalkan ajaran wacika
adalah......
a.Selalu Jujur
c.Mengejek teman
b.Berbohong
d.Rajin bekerja

28. Ibu Rsi Wyasa adalah...........
a.Dewi Gangga
c.Dewi Kunti
b.Dewi Satyawati
d.Dewi Ambika

berasal

dari

keturunan

c.Rsi Wiswamitra
d.Rsi Wamadewa

29. Perilaku orang suci patut kita.........
a.Hormati
c.Teladani
b.Jauhi
d.Hindari

13. Tuhan dalam agama Hindu di Indonesia disebut......
a.Allah
c.Sang Hyang Widhi
b.Bapa
d.Awatara

30. Tugas utama orang suci adalah.........
a.Melaksanakan ajaran Dharma
b.Mematuhi tatatertib lalulintas
c.Berperilaku melawan hukum
d.Berperilaku jahat

14. Manusia, Tumbuhan, dan hewan adalah ciptaan.......
a.Manusia
c.Awatara
b.Para Rsi
d.Sang Hyang Widhi
15. Salah satu ciri benda hidup adalah.........
a.Bisa tumbuh
c.Padat
b.Tidak bisa tumbuh
d.Cair
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Ksatriya

31. Salah satu jasa orang suci adalah.........
a.Membangun rumah sakit
b.Memperbaiki jalan
c.Menyebarkan ajaran Dharma
d.Mendidik murid

b.Karosodhana

d.Amustikarana

47. Tempat sembahyang dalam keluarga di Bali disebut.........
a.Padmasana
c.Sanggah
b.Padarman
d.Centong

32. Melakukan persembahyangan tiga kali sehari disebut..........
a.Tri Rna
c.Tri Kaya Parisudha
b.Tri Sandhya
d.Tri Guna

48. Tempat sembahyang dalam keluarga di Jawa disebut......
a.Padmasana
c.Sanggah
b.Padarman
d.Centong

33. Menyembah atau memuja Sang Hyang Widhi disebut.........
a.Sembahyang
c.Bersila
b.Berdoa
d.Memohon

49. Orang yang tidak dapat memasuki pura adalah orang yang
sedang mengalami.......
a.Cuntaka
c.Sakit
b.Sehat
d.Batuk dan Pilek

34. Salam Panganjali diucapkan apabila.........
a.Sembahyang
c.Berdoa
b.Memohon
d.Bertemu orang lain

50. Cuntaka berarti.............
a.Sehat
b.Bersih

35. Tri Sandhya terdiri dari...............bait
a.3
c.5
b.4
d.6

c.Kotor
d.Sakit

51. Mengunjungi tempat-tempat suci disebut.........
a.Tirtayatra
c.Jalan-jalan
b.Sembahyang
d.Piodalan
52. Tempat suci umat Hindu disebut.........
a.Masjid
c.Gejreja
b.Pura
d.Wihara

36. Utpati, Stithi dan Pralina adalah bagian dari....
a.Tri Rna
c.Tri Kona
b.Tri Murti
d.Tri Aksara
37. Tiga perwujudan kekuatan Sang Hyang Widhi disebut............
a.Tri Rna
c.Tri Kona
b.Tri Aksara
d.Tri Murti

53. Pura adalah tempat untuk memuja.........
a.Hyang Widhi
b.Hyang Widhi dan Leluhur
c.Nenek Moyang
d.Para Dewa

38. Dalam kehidupan sehari-hari, Dewa Wisnu dilambangkan
dengan.........
a.Air
c.Udara
b.Api
d.Tanah

54. Pura Puseh, Pura Desa, dan Pura Dalem disebut dengan.......
a.Kahyangan
c.Kahyangan Tiga
b.Kahyangan jagat
d.Sad Kahyangan

39. Dewi Saraswati adalah Dewi........
a.Kemakmuran
c.Keindahan
b.Ilmu Pengetahuan d.Kebaikan

55. Pura Puseh adalah tempat pemujaan...........
a.Dewa Wisnu
c.Dewa Siwa
b.Dewa Brahma
d.Dewa Mahadewa

40. Tri Mala berarti............
a..Tiga yang kotor
b.Tiga yang Tidak Baik
c.Tiga perbuatan yang kotor
d.Tiga perbuatan suci

56. Pura harus dibangun ditempat yang.........
a.Baik
c.Subur
b.Tanah mahal
d.Tinggi dan utama

41. Mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya
dalam Tri Mala disebut...........
a.Kayika
c.Mada
b.Moha
d.Kasmala

57. Berikut ini yang bukan syarat masuk ke dalam Pura
adalah.........
a.Melahirkan
c.Sehat
b.Tidak Cuntaka
d.Bersih

42. Kata “Mala” dalam Tri Mala berarti..........
a.Baik
c.Benar
b.Tidak Baik
d.Kotor

58. Berikut ini adalah yang tidak termasuk dalam Cuntaka
adalah.......
a.Menstruasi
c.Bahagia
b.Melahirkan
d.Kematian

43. Sikap penyucian
disebut........
a.Karosodhana
b.Anjali

tangan

pada

waktu

sembahyang
59. Bahasa yang digunakan dalam Weda adalah bahasa...........
a.Jawa Kuno
c.Sansekerta
b.Bali
d.Indonesia

c.Amustikarana
d.Asana

44. Sikap sembahyang yang digunakan bagi perempuan
disebut...........
a.Silasana
c.Padmasana
b.Bajrasana
d.Pada asana
45. Pakaian yang
adalah..............
a.Pakaian mahal
b.Pakaian bersih

digunakan

pada

saat

60. Kitab suci agama Hindu adalah.........
a.Weda
c.Alquran
b.Injil
d.Tri Pitaka
61. Empat pengelompokan Weda disebut.......
a.Catur Kitab
c.Empat Weda
b.Catur Weda
d.Weda Samhita

sembahyang

c.Pakaian baru
d.Pakaian santai

62. Reg Weda berisi tentang.............
a.Nyanyian
c.Doa-doa Pujaan
b.Pengetahuan suci
d.Upacara

46. Kedua ibu jari dipertemukan, tangan kanan dikepalkan dan
tangan kiri menutupi, letak tangan sejajar uluhati. Sikap
sembahyang seperti demikian disebut...........
a.Angranasika
c.Pranayama

63. Mantram Gayatri menggunakan bahasa.........
a.Jawa Kuno
c.Sansekerta
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b.Bali

d.Indonesia

64. Gayatri mantran terdapat dalam Tri Sandhya bait ke.......
a.1
c.2
b.3
d.4

79. Kedua ibu jari dipertemukan, tangan kanan dikepalkan dan
tangan kiri menutupi, letak tangan sejajar uluhati. Sikap
sembahyang seperti demikian disebut...........
a.Angranasika
c.Amustikarana
b.Pranayama
d.Anjali

65. Weda merupakan .........Hyang Widhi
a.Kebenaran
c.Kewajiban
b.Sabda Suci
d.Keharusan

80. Hari Purnama mencari hari Tilem lamanya............
a.30 hari
c.35 hari
b.15 hari
d.40 hari

66. Maharsi yang menghimpun Weda adalah........
a.Maharsi Jaimini
c.Maharsi Atri
b.Maharsi Kanwa
d.Maharsi Wyasa

81. Hari suci yang datangnya setiap 30 atau 29 hari adalah........
a.Purnama
c.Kajeng Kliwon
b.Sarawsati
d.Anggarakasih

67. Tujuh orang Maharsi yang menerima sabda suci Weda 82. Empat perbuatan yang luhur untuk mencapai kehidupan yang
disebut dengan.......
sempurna disebut.....
a.Tujuh Rsi
c.Rsi ke tujuh
a.Catur Parartha
c.Catur Weda
b.Sapta Rsi
d.Rsi Sapta
b.Catur Paramitha
d.Cadhu Sakti
68. Kitab Weda mengajarkan tentang......
a.Kebenaran
c.Kewajiban
b.Sabda Suci
d.Keharusan
69. Kitab suci Weda dipelajari oleh.....
a.Umat Hindu
c.Umat Budha
b.Umat manusia
d.Orang Bali
70. Weda berarti............
a.Ilmu Pengetahuan
b.Kewajiban

c.Kebenaran
d.Sabda suci

71. Tiga kemahakuasaan Hyang Widhi di sebut......
a.Tri Rna
c.Tri Kona
b.Tri Murti
d.Tri Purusa
72.

73.

74.

75.

83. Ajaran yang menekankan tentang kewaspadaan, selalu
bijaksana dan tidak mencampuri urusan orang lain adalah......
a.Upeksha
c.Maitri
b.Karuna
d.Mudhita
84. Maitri, Karuna, Mudhita, dan Upeksha adalah bagian-bagian
dari ajaran...........
a.Catur Parartha
c.Catur Weda
b.Catur Paramitha
d.Cadhu Sakti
85. Kata Paramitha dalam Catur Paramitha berarti..............
a.Perbuatan luhur
c.Perbuatan jahat
b.Perbuatan sejahtera
d.Perbuatan salah

86. Tiga macam perbuatan untuk membahagiakan orang lain
disebut............
Dibawah ini, yang bukan merupakan bagian-bagian dari Tri
a.Tri Parartha
c.Tri Kona
Purusa adalah..........
b.Tri Rna
d.Tri Mandala
a.Siwa Tattwa
c.Parama Siwa
b.Sadha Siwa
d.Siwatma
87. Wujud saling menolong dan memberikan sesuatu atau harta
yang kita miliki secara ikhlas disebut sikap......
Hyang Widhi menciptakan alam semesta dan mahkluk hidup,
a.Asih
c.Punia
dalam hal ini Hyang Widhi bergelar........
b.Bhakti
d.Sradha
a.Siwa Tattwa
c.Parama Siwa
b.Sadha Siwa
d.Siwatma
88. Perwujudan cinta kasih, sujud bhakti kepada Hyang Widhi,
Guru dan orang tua adalah sikap yang berdasarkan pada
Seseorang yang mampu untuk mengatur, mengontrol,
ajaran...........
mengawasi dan menjadi panutan disebut.....
a.Asih
c.Punia
a.Pemimpin
c.Kepemimpinan
b.Bhakti
d.Sradha
b.Penceramah
d.Pengatur
89. Menyayangi dan mengasihi sesama mahkluk hidup seperti
Jujur, Disiplin, cerdas, sopan, dan bertanggung jawab adalah
mengasihi diri sendiri merupakan sikap yang mencerminkan
contoh sifat......
ajaran..........
a.Pelawak
c.Petinju
a.Asih
c.Punia
b.Pemimpin
d.Penceramah
b.Bhakti
d.Sradha

76. Pemimpin
dalam
disebut.............
a.Gubernur
b.Walikota

persembahyangan 90. Pura dibangun dengan menggunakan konsep Tri Mandala.
Kata Mandala dalam Tri Mandala berarti.........
c.Parisadha
a.Wilayah yang disucikan
d.Pinandita
b.Wilayah yang kotor
c.Wilayah yang ramai
77. Kita sembahyang dengan tujuan untuk.........
d.Wilayah yang sepi
a.Memohon keselamatan
b.Memohon kekayaan
91. Dalam konsep Tri Mandala, Jeroan disebut dengan.......
c.Memohon keteguhan
a.Madya Mandala
c.Nista Mandala
d.Memohon kesaktian
b.Utama Mandala
d.Mandala
78. Sikap penyucian
disebut........
a.Asana
b.Karosodhana

melaksanakan

tangan

pada

waktu

c.Pranayama
d.Amustikarana

sembahyang 92. Bale Kulkul, Dapur dan Wantilan terletak di wilayah.........
a.Madya Mandala
c.Nista Mandala
b.Utama Mandala
d.Mandala
93. Pada bagian jaba tengah terdapat bagunan ....
a.Candi bentar
c.Padmasana
b.Bale Bengong
d.Bale kulkul
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b. Wibhu Sakti
d. Kriya Sakti
94. Tempat yang digunakan sebagai tempat pemujaan bagi
keluarga di Bali disebut........
108. Nindya merasa gelisah karena ia telah menyontek saat
a.Pura
c.Merajan
ulangan. Tidak seorangpun tahu, tapi Nindya yakin Hyang
b.Centong
d.Padarman
widhi mengetahui karena Hyang Widhi mempunyai sifat…….
a. Prabhu Sakti
c. Jnana Sakti
95. Tempat yang digunakan sebagai tempat pemujaan bagi
b. Wibhu Sakti
d. Kriya Sakti
keluarga di Jawa disebut........
a.Pura
c.Merajan
109. Setiap lima tahun sekali, PHDI Pusat mengadakan rapat besar
b.Centong
d.Padarman
untuk menyusun kebijakan dalam menata kehidupan
beragama Hindu sekaligus menetapkan pengurus baru. Rapat
96. Pura harus dibangun di...........
besar itu disebut……………
a.Daerah yang bersih
a. Lokasabha
c. Sidang Paripurna
b.Daerah yang lebih tinggi
b. Mahasabha
d. Paruman sulinggih
c.Tanah yang mahal
d.Daerah yang lebih tinggi dan bebas
110. Agama Hindu berkembang pesat di Nusantara pada masa
sengketa
kejayaan Kerajaan …….
a. Sriwijaya
c. Demak
97. Bagunan utama yang harus ada di wilayah Utama Mandala
b Majapahit
d. Bali
adalah.........
a.Candi bentar
c.Padmasana
111. Universitas Hindu Indonesia dahulunya bernama………
b.Bale Bengong
d.Bale kulkul
a.Parisadha Hindu Dharma Bali
b.Mahawidya Bhawana Institut Hindu Dharma
98. Berikut ini yang tergolong orang suci pada tingkat Dwi Jati
c.Sekolah Tinggi Agama Hindu
adalah........
d.STAHDN
a.Sulinggih
c.Pinandita
b.Wasi
d.Pemangku
112. Peninggalan – peninggalan sejarah agama Hindu ialah………
a.Candi, Arca, prasasti, dan Yupa
99. Berikut ini yang bukan tugas dan kewajiban Sulinggih
b.Candi, Arca, prasasti, dan Benteng
adalah.........
c.Candi, Arca, prasasti, dan Gurukula
a.Memutuskan perkara
d.Candi, Arca, prasasti, dan Borobudur
b.Membuat tirta
c.Melaksanakan Surya Sewana
113. Berikut ini yang bukan merupakan perkumpulan social yang
d.Memimpin umat dalam bidang rohani
bergerak dibidang keagamaan di masa penjajahan Belanda,
yaitu…….
100. Berikut ini adalah larangan bagi seorang Dwi Jati,
a.Surya Kanta
kecuali............
b.Catur Wangsa Dirya Gama
a.Berjudi
c.Berzina
c.Dharma Prawerti Sastra
b.Berdagang
d.Surya Sewana
d.Bali Dharma Laksana
101. Maharsi yang menyusun kitab Catur Weda Samhita 114. Dasar utama beryadnya adalah…..
adalah..........
a. Tri Kona
c. Tri Sadaka
a.Maharsi Pulaha
c.Maharsi Atri
b. Tri Rna
d. Tri Sandhya
b.Maharsi Wyasa
d.Maharsi Jaimini
115. Yadnya yang dilakukan setiap hari disebut……….
102. Pedanda, Senggu, Rsi Bhagawan, Bhujangga, Dang Hyang dan
a. Naimitika Karma
c. Insidental
Empu adalah Bhiseka bagi orang suci yang tergolong..........
b. Nitya Karma
d. Karma
a.Dwi jati
c.Tri Jati
b.Eka Jati
d.Walaka
116. Yadnya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu dari akar kata Yaj
yang berarti……..
103. Orang suci yang tergolong pada tingkat Eka Jati adalah........
a. Memuja/Persembahan
c. Tulus
a.Sulinggih
c.Pinandita
b. Berkah
d. Kewajiban
b.Rsi
d.Bhagawan
117. Yadnya yang dilakukan secara berkala disebut………
104. Tugas utama seorang Sulinggih setiap pagi adalah.........
a. Naimitika Karma
c. Insidental
a.Bersemedi
b. Nitya Karma
d. Karma
b.Membuat Tirta
c.Melaksanakan Surya Sewana
118. Menghormati guru, dan mengerjakan PR merupakan contoh
d.Memimpin umat dalam bidang Rohani
dari pelaksanaan……
a.Dewa Yadnya
c. Rsi Yadnya
105. Berikut ini adalah sifat seorang Sulinggih, kecuali.........
b.Manusia Yadnya
d. Butha Yadnya
a.Bijaksana
c.Lemah lembut
b.Pemarah
d.Jujur
119. Menolong korban bencana alam tanpa memandang ras, suku
dan agamanya merupakan contoh pelaksanaan……..
106. Gula yang larut dalam segelas air tidak tampak. Namun
a.Dewa Yadnya
c. Rsi Yadnya
seluruh permukaan air terasa manis. Hal ini ialah contoh dari
b.Manusia Yadnya
d. Butha Yadnya
sifat Hyang widhi yang disebut……………..
a. Wyapi Wyapaka
c. Acintya
120. Otonan seseorang dapat diketahui berdasarkan hari
b. Urnanabhawat
d. Niskala
kelahirannya yang ditentukan menurut.........
a.Panca Wara dan Sapta Wara
107. Hyang Widhi ada di langit, di bumi, dan di angkasa, artinya
b.Sapta Wara dan Wuku
Hyang Widhi bersifat Maha ada yang disebut dengan…….
c.Panca Wara dan Wuku
a. Prabhu Sakti
c. Jnana Sakti
d.Sapta Wara, Panca Wara, dan Wuku
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b.Membentuk indriya manusia
121. Hyang Widhi tanpa sifat, tanpa bentuk, serta tidak terjamah
c.Menentukan arah pikiran manusia
oleh pikiran dan indra. Keadaan seperti tersebut dalam Tri
d.Menentukan kehidupan manusia
Purusha disebut.........
a.Atma
c.Siwatma
134. Indriya manusia terdiri dari sepuluh indria yang disebut
b.Parama Siwa
d.Sadha Siwa
dengan Dasendriya. Indriya penciuman disebut............
a.Srotendriya
c.Ghrandendriya
122. Dalam kekuasaan sebagai Prabhu Sakti, Hyang Widhi
b.Cakswindriya
d Twakindriya
berkuasa menjalankan Tri Kona. Tri Kona terdiri dari..........
a.Brahma, Wisnu, dan Siwa
135. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian-bagian dari Tri
b.Atita, Wartamana, dan Anagatha
Sarira adalah........
c.Saraswati, Sri, dan Durga
a. Atma Sarira
c.Stula Sarira
d.Uttpati, Stithi dan Pralina
b.Sukma Sarira
d.Antakarana Sarira
123. Sepuluh macam perilaku pengendalian diri untuk mencapai 136. Raja Purnawarman diumpamakan sebagai Dewa Wisnu
ketentraman dan kebahagiaan hidup bersama disebut......
karena............
a.Dasa Yama
c.Dasa Niyama Bratha
a.Sangat bijaksana
b.Dasa Yama Bratha
d.Dasa Niyama
b.Sangat pandai
c.Menganut Agama Hindu
124. Sifat tidak mementingkan diri sendiri dalam Dasa Yama
d.Selalu memperhatikan kesejahteraan dan
Bratha disebut............
kemakmuran rakyat
a.Harimbawa
c.Ksama
b.Satya
d.Ahimsa
137. Agama Hindu tetap ajeg di Bali dari dulu hingga kehidupan
beragama di Bali. Para Rsi yang datang dari Jawa Timur yang
125. Dalam kitab Bhagawad Gita, terdapat dua kecenderungan
menata kehidupan beragama Hindu dengan baik
sifat manusia yaitu,..............
adalah...........
a.Satwam-Rajas
c.Daiwi-Asuri sampad
a.Dang Hyang Niratha dan Empu Kuturan
b.Subha-Asubha Karma
d.Rwa-Bhineda
b.Rsi Agastya
c.Rsi Wyasa
126. Setia dan jujur terhadap perkataan disebut.......
d.Bhagawan Jaimini
a.Satya Hrdaya
c.Satya Semaya
b.Satya Wacana
d.Satya Laksana
138. Di Bawah ini yang bukan merupakan upacara Manusia
Yadnya adalah............
127. Bersifat tulus Ikhlas menolong teman, terbuka dan berterus
a.Upacara bayi dalam kandungan
terang merupakan sikap terpuji. Sifat ini disebut
b.Upacara bayi lahir
dengan...........
c.Upacara Ngaben
a.Priti
c.Dama
d.Upacara potong gigi
b.Arjawa
d.Madurya
139. Merawat dan memelihara tumbuh-tumbuhan dengan baik,
128. Kata-kata dan Bahasa merupakan sarana untuk
menjaga kebersihan lingkungan serta menyayangi mahkluk
mengungkapkan isi perasaan, keinginan, dan pendapat
lain adalah contoh dari.....
kepada orang lain. Oleh karena itu, kita harus berkata yang
a.Dewa Yadnya
c.Rsi Yadnya
lemah lembut, disebut dengan.........
b.Butha Yadnya
d.Manusia Yadnya
a.Priti
c.Dama
b.Arjawa
d.Madurya
140. Duduk diatas meja adalah perbuatan yang bertentangan
dengan..........
129. Badan dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan
a.Guru Rupaka
c.Guru Pengajian
kejujuran, Atma dengan ilmu dan tapa, akal disucikan
b.Guru Swadyaya
d.Guru Wisesa
dengan kebijaksanaan, terjemahan sloka tersebut, dimuat
dalam kitab..........
141. Melaksanakan Tri Sandhya tiga kali sehari berarti telah
a.Manawa Dharmasastra,V.109
melaksanakan ajaran................
b.Sarasamuccaya, 22
a.Guru Rupaka
c.Guru Pengajian
c.Bhagawad Gita, V.10
b.Guru Swadyaya
d.Guru Wisesa
d.Manawa Dharmasastra, V.108
142. Salah satu murid Bhagawan Domya yang bertugas memasak
130. Mengasihi sesama, binatang, tumbuhan dan serangga
setiap hari adalah.........
seperti semut sekalipun merupakn cermin perilaku yang
a.Sang Utamayu
c.Sang Arunika
menyadari keberadaan.........
b.Sang Weda
d.Sang Samiaji
a.Hyang Widhi
c.Atman
b.Mahkluk Hidup
d.Ciptaan Tuhan
143. Banu adalah anak yang selalu menuruti nasehat dan petuah
ayahnya, hal ini berarti Banu telah menjalankan
131. Lapisan yang paling halus dari badan manusia disebut Badan
ajaran........dalam Catur Guru.
penyebab/Antakarana Sarira, yaitu...
a.Guru Rupaka
c.Guru Pengajian
a.Atma
c. Roh
b.Guru Swadyaya
d.Guru Wisesa
b.Indriya
d.Citta
144. Bhuana Agung atau alam semesta ini disebut juga......
132. Badan kasar adalah Stula Sarira yang terbentuk dari
a.Microcosmos
c.Makrocosmos
unsur........
b.Brahmanda
d.Jagatraya
a.Panca Sradha
c. Panca Maha Butha
b.Panca Indriya
d. Panca Indriya
145. Alam semesta ini terdiri atas tiga lapis yang disebut Tri Loka.
Alam tempat manusia dan semua mahkluk lainnya hidup
133. Fungsi dari Tri Sarira adalah..............
disebut.....
a.Membentuk badan manusia
a.Bhur Loka
c.Swah Loka
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b.Bwah Loka

d.Bumi

160. Dharma Gita dikelompokkan menjadi beberapa jenis
yaitu..........
146. Dibawah ini yang bukan tiga kerangka dasar agama Hindu
a.Sekar Rare, Sekar Alit, Sekar Madya, Sekar Agung, Sloka
adalah.........
dan Palawakya
a.Tatwa
c.Sradha
b.Sekar Rare, Sekar Alit, Sekar Macepat, Sekar
Agung,
b.Etika/Susila
d.Upacara
Sloka dan Palawakya
c.Sloka, Palawakya, Kidung dan Tembang
147. Perbuatan yang kita lakukan dimasa lalu, baru kita nikmati
d.Sloka, Palawakya, Kakawin, dan Tembang
hasilnya sekarang disebut......
a.Sancita Karmaphala
161. Sekar Agung diikat oleh aturan Guru Laghu sedangkan Sekar
b.Kriyamana Karmaphala
Macapat diatur oleh aturan.........
c.Prarabda Karmaphala
a.Pada Lingsa
c.Guru Dingdong
d.Hukum Karmaphala
b.Guru Wilangan
d.Guru Gatra
148. Bhuana alit atau manusia disebut dengan.....
a.Microcosmos
c.Makrocosmos
b.Brahmanda
d.Jagatraya

162. Kakawin Arjuna Wiwaha termasuk jenis Dharma Gita..........
a. Sekar Alit
c. Sekar Madya
b.Sekar Agung
d. Sekar Rare
163. Di bawah ini merupakan tujuan Dharma Gita, kecuali.............
149. Nyanyian kebenaran untuk mengiringi upacara keagamaan
a.Untuk memuja Tuhan
disebut dengan...........
b.Menyampaikan ajaran agama
a.Lagu Pop
c.Dharma Gita
c.Menghibur Tuhan
b.Gita Dharma
d.Lagu suci
d.Memuji kebesaran Tuhan
150. Kidung manusia Yadnya dilantunkan untuk mengiringi 164. Sejarah timbulnya perayaan Galungan menurut versi Bali
upacara........
adalah dihubungkan dengan...........
a.Potong gigi
c.Ngaben
a.Gugurnya Raja Jayapangus
b.Mecaru
d.Penobatan Sulinggih
b.Gugurnya Raja Mayadanawa
c.Turunnya Dewa Indra
151. Hari yang disucikan oleh umat Hindu disebut....
d.Turunnya sabda Dewa Durga
a.Hari Raya
c.Hari Suci
b.Hari Besar
d.Lebaran
165. Rangkaian awal dari pelaksanaan hari raya Galungan
adalah.......
152. Wuku banyaknya 30. Satu Wuku umurnya.....
a.Tumpek Kandang
c.Tumpek Landep
a.30 hari
c.210 hari
b.Tumpek Wayang
d. Tumpek Pengarah
b.15 hari
d.7 hari
166. Hari Raya Galungan yang jatuh tepat pada Tilem Sasih Kapitu
153. Mengendalikan sifat pemarah adalah bentuk pengamalan
disebut............
dari ajaran........
a.Galungan Mati
c.Galungan Kalarau
a.Akrodha
c.Krodha
b.Galungan Naramangsa
d.Galungan Nadi
b.Apramada
d.Guru susrusa
167. Piodalan berasal dari kata Wedal yang artinya....
154. Berperilaku jujur dan tidak berbohong adalah pengamalan
a.Merayakan
c.Lahir
dari ajaran....
b.Memperingati
d.Menyucikan
a.Akrodha
c.Satya
b.Apramada
d.Guru susrusa
168. Hari raya yang disebut sebagai hari Otonan Gumi atau
Pawedalan Jagat adalah.....
155. Makanan yang terlalu pedas, dan terlalu panas adalah
a.Nyepi
c.Kuningan
termasuk makanan yang bersifat..........
b.Galungan
d.Saraswati
a.Satwika
c.Rajasika
b.Tamasika
d.Sehat
169. Hari raya Galungan juga dirayakan di India yang disebut
dengan hari.............
156. Hari suci yang jatuh pada hari Budha Kliwon Wuku Sinta
a.Dunggulan
c.Pitra Puja
adalah............
b.Wijaya Dasami
d.Diwali
a.Galungan
c.Kuningan
b.Saraswati
d.Pagerwesi
170. Hari suci yang jatuh pada Budha Kliwon Wuku Pahang
adalah...........
157. Hari suci yang perhitungannya berdasarkan Pawukon terdiri
a.Budha Kliwon Pegat Warah
dari..... jenis hari suci.
b.Pagarwesi
a.6
c.24
c.Galungan
b.4
d.25
d.Hari Pemaridan Guru
158. Hari suci Nyepi dirayakan setiap satu tahun sekali 171. Di bawah ini yang termasuk hari raya Anggara Kasih yang
pada............
perhitungannya berdasarkan Wuku adalah...........
a.Purwanining Tilem sasih Kapitu
a.Landep
c.Prangbakat
b.Purnamaning sasih Kadasa
b.Sungsang
d.Langkir
c.Pangelong 1 sasih Kadasa
d.Penanggal 1 sasih Kadasa
172. Pada hari Penyekeban yang terpenting kita lakukan adalah.....
a.Tape
c.Buah-buahan
159. Secara etimologi Dharma Gita berarti.........
b.Diri Sendiri
d.Pemangku
a.Benar-benar Kidung
c.Lagu kebenaran
b.Lagu-lagu gembira
d.Bernyanyi yang benar
173. “Wasista Nimitanta menemu laksmi.....” penggalan
Palawakya tersebut, terdapat dalam kitab.......
a.Sarasamuccaya,22
c.Bhagawad Gita,II.2
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b.Nitisastra, V.3

d.Bhagawad Gita,II.4

b.Mpu Kuturan

d.Dang Hyang Niratha

174. Pepatah dalam bahasa Bali “eda ngaden awak bisa, depang 188. Pura Keluarga yang terkecil disebut.....
anake ngadanin.....” merupakan pepatah yang mengandung
a.Paibon
c.Pedarman
nilai agar manusia tidak mabuk dengan kecerdasannya.
b.Kemulan
d.Kawitan
Mabuk akan kecerdasan dalam Sapta Timira disebut.............
a.Mada
c.Guna
189. Pelinggih/Stana untuk memuja Hyang Widhi adalah.............
b.Kulina
d.Sura
a.Padmasana
c.Penglurah
b.Taksu
d.Kemulan
175. Orang yang tidak memiliki ketetapan dalam pendirian
merupakan akibat dari..............
190. Pura yang pemujanya mempunyai profesi yang sama
a.Mada
c.Lobha
disebut...........
b.Moha
d.Krodha
a.Umum
c.Swagina
c.Fungsional
d.Teritorial
176. Manusia menurut Bhagawad Gita memiliki 2 kecenderungan,
yaitu.............
191. Denah suatu Pura menggunakan konsep.............
a.Satwam-Rajas
c.Daiwi-Asuri sampad
a.Kahyangan Tiga
c.Teritorial
b.Subha-Asubha Karma
d.Rwa-Bhineda
b.Tri Mandala
d.Ulu/Gunung
177. Filsafat tentang mengatasi Sad Ripu diuraikan dalam cerita- 192. Candi Prambanan adalah tempat suci agama..........
cerita............
a.Hindu
c.Budha
a.Kama Tatwa
c.Raja Pala Tatwa
b.Tao
d.Kong Hu Chu
b.Kala Tatwa
d.Hukum Karma
193. Pembangunan Utama Mandala ditentukan oleh..............
178. Seseorang yang selalu ginawe sukhaning awak merupakan
a.Arah gunung dan laut
c.Arah Hulu
orang yang memiliki sifat..............
b.Arah matahari
d.Tri Mandala
a.Mada
c.Lobha
b.Moha
d.Krodha
194. Di kompleks Pura penataran Agung Besakih terdapat tempat
khusus untuk memuja para leluhur disebut.................
179. Semua kebaikan dan ketidakbaikan bersumber dari diri
a.Paibon
c.Pedarman
manusia. Dalam Hindu disebutkan terdapat enam musuh
b.Kemulan
d.Kawitan
dalam diri manusia yang disebut.......
a.Sad Ripu
c.Sad Atatayi
195. Dibawah ini tergolong pura berdasarkan konsepsi Sad
b.Sad Darsana
d.Sad Wara
Winayaka atau Sad Kahyangan, kecuali........
a.Pura Lempuyang
c.Pura Batur
180. Sad Ripu merupakan musuh yang paling dekat dengan
b.Pura Goa Lawah
d.Pura Air jeruk
manusia, karena ada dan bersumber dari dalam diri manusia.
Hal ini tercantum dalam sastra suci Hindu, yaitu....
196. Hyang Widhi maha besar, dalam Asta Iswarya disebut.......
a.Kakawin Ramayana
c.Bharata Yudha
a. Lagima
c.Mahima
b.Bhagawad Gita
d.Sarasamuccaya
b.Prapti
d.Wasitwa
181. Perasaan yang tidak mau tersaingi oleh orang lain dalam 197. Empat kemahakuasaan Hyang Widhi disebut..........
ajaran Sad Ripu disebut............
a.Catur Sakti
c.Cadhu Sakti
a.Mada
c.Lobha
b.Catur Naya Sandhi
d.Catur Paramitha
b.Moha
d.Krodha
198. Hyang Widhi mampu mengetahui segala yang tersembunyi,
182. Sahabat adalah seseorang yang sulit ditemukan. Sahabat
mengetahui segala hal, sifat ini disebut.............
bersumber dari..........
a.Dura Darsana
c.Dura Srawana
a.Kama Baik
c.Karma
b.Dura Jnana
d.Dura Jihwandrita
b.Keinginan
d.Pergaulan
199. Hyang Widhi menentukan lahir, hidup dan mati, karena
183. Orang mesti berguru sampai usia lebih dari 20 tahun
Hyang Widhi memiliki sifat...........
sehingga memiliki kepribadian yang matang. Usaha ini
a. Lagima
c.Mahima
adalah untuk menghindarkan anak dari sifat..........
b.Prapti
d.Wasitwa
a.Sura
c.Yowana
b.Kasuran
d.Surupa
200. Hyang Widhi meresap disegala arah seperti gula yang larut
dalam air, Hyang widhi memiliki sifat..........
184. Pura yang berfungsi sebagai tempat memuja roh suci leluhur
a.Wibhu Sakti
c.Jnana Sakti
adalah........
b.Prabhu Sakti
d.Kriya Sakti
a.Kahyangan Tiga
c.Puseh
b.Segara
d.Paibon
201. Kepemimpinan Hindu dimuat dalam kitab.......
a.Mahabharatha
c.Ramayana
185. Upacara Melaspas Pura dilakukan pada saat........
b.Nitisastra
d.Bhagawad Gita
a.Pura itu selesai
c.Hari Baik
b.Servis Pura
d.Nyukat Karang
202. Seorang pemimpin hendaknya memiliki wawasan yang luas
dan sanggup mengatasi gejolak dengan penuh kearifan.
186. Pura Kahyangan Tiga termasuk Pura yang dibangun oleh
Dalam Asta Bratha disebut...........
Desa adat tergolong kedalam Pura.....
a.Wayu Bratha
c.Baruna Bratha
a.Umum
c.Swagina
b.Surya Bratha
d.Kuwera Bratha
c.Fungsional
d.Teritorial
203. Suatu seni untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai
187. Konsep Pura Kahyangan Tiga di cetuskan oleh.......
tujuan tertentu disebut.............
a.Rsi Markandya
c.Mpu Beradah
a.Leader
c.Pemimpin
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b.Kepemimpinan

d.Provokasi

215. Pada zaman sekarang, dikota besar orang sangat sulit
mendapatkan pekerjaan, sementara tuntutan kebutuhan
204. Delapan ajaran utama tentang kepemimpinan disebut...........
kian mendesak, sehingga mereka mencari jalan pintas untuk
a.Asta Iswarya
c.Asta Wara
memperoleh uang/harta dengan menipu dan mencuri
b.Asta Wira
d.Asta Bratha
terhadap siapa saja. Sifat ini dalam Dasa Mala disebut...........
a.Leja
d.Ragastri
205. Seorang pemimpin harus memiliki prinsip yang tidak mudah
b.Kuhaka
e.Kimburu
goyah, harus tegar seperti yang tercermin pada ajaran...........
c.Megata
a.Wayu Bratha
c.Agni Bratha
b.Denadha Bratha
d.Waruna Bratha
216. Berikut ini beberapa usaha dapat dilakukan untuk
menghindari sifat Dasa Mala, kecuali............
206. Menurut kitab Bhagawad Gita, didalam diri manusia terdapat
a.Berbuat baik kepada siapa saja
2 kecenderungan yang disebut Daiwi Sampat dan Asuri
b.Mengurangi keterikatan terhadap benda duniawi
Sampat. Apabila Asuri sampat tidak dapat dikendalikan oleh
c.Menumbuhkan rasa kasih sayang
manusia, maka ia akan dikuasai oleh.........
d.Tidak mementingkan diri sendiri
a.Dasa Dharma
d.Tri Kaya Parisudha
e.Memprovokasi masyarakat
b.Panca Yama Brata
e.Dasa Mala
c.Catur Paramitha
217. Pelaku bom Bali
pada tanggal 12 Oktober 2002,
mengakibatkan ribuan orang lokal dan internasional
207. Sikap mudah putus asa, tidak mau berusaha, suka menundaterbunuh. Pelaku adalah orang yang dipenuhi oleh sifatnunda pekerjaan adalah sikap yang didominasi oleh guna
sifat..............
tamas, dalam Dasa Mala disebut.........
a.Leja
d.Kuhaka
a.Tandri
d.Kleda
b.Kimburu
e.Metraya
b.Leja
e.Kutila
c.Megata
c.Kuhaka
218. Seseorang yang suka memebicarakan orang lain, menilai
kekurangan orang lain, kemudian berkata-kata yang
208. Seseorang yang cerdik, rajin, penuh semangat adalah orang
menyakiti hati, sombong dan iri hati adalah orang yang
yang dominan dipengaruhi oleh sifat.......
memiliki sifat.............
a.Satwam
d.Rajas
a.Megata
d.Metraya
b.Tamas
e.Moha
b.Ragastri
e.Tandri
c.Rajasika Waikerta
c.Kleda
209. Sikap tenang, sabar, bertindak hati-hati adalah sikap yang 219. Manusia selalu ingin memperoleh kenikmatan-kenikmatan
mencerminkan sifat...........
dalam hidupnya, termasuk kenikmatan seks. Hyang Widhi
a.Satwam
d.Rajas
telah menyediakan jenjang kehidupan Grahasta untuk
b.Tamas
e.Moha
menikmati itu, akan tetapi, masih ada manusia yang suka
c.Rajasika Waikerta
mencari PIL ataupun WIL. Sifat ini dalam Dasa Mala
disebut.........
210. Presiden R.I, Susilo Bambang Yudoyono adalah seorang
a.Metraya
d.Ragastri
presiden yang santun, berhati-hati dalam bertindak,
b.Bhaksa Buwana
e.Kimburu
mengakibatkan ia lambat dalam mengambil keputusan. SBY
c.Kleda
dipengaruhi oleh sifat.....
a.Satwam
d.Satwika Taijasa
220. Dalam Prasasti yang ditemukan di Pura Kehen dijelaskan
b.Satwika Bhutadi
e.Satwika Waikerta
bahwa tempat suci bagi umat Hindu khususnya yang ada di
c.Tamas
Bali disebut dengan istilah.........
a.Puri
d.Ulon
211. Tiga sifat alam yang sangat mempengaruhi pergerakan
b.Kahyangan
e.Parhyangan
energi alam ini disebut dengan.........
c.Hyang
a.Tri Kona
d.Tri Sarira
221. Sebutan Pura sebagai nama tempat suci agama Hindu di Bali
b.Tri Guna
e.Tri Murti
digunakan sejak pemerintahan.........
c.Tri Antah Karana
a.Raja Dalem
d.Raja Udayana
b.Raja Jayapangus
e.Raja Kertabumi
212. Kepribadian manusia, dipengaruhi oleh tiga sifat energi alam
c.Raja Wirabuana
yang disebut dengan....
a.Tri Kona
d.Tri Sarira
222. Padmasana yang memiliki 3 ruangan, menggunakan dasar
b.Tri Guna
e.Tri Murti
bedawangnala dan memakai palih tiga disebut
c.Tri Antah Karana
dengan................
a.Padma Anglayang
d.Padmasari
213. Dalam epos Mahabharata, tokoh yang memiliki sifat Satwam
b.Padma Agung
e.Padma Capah
adalah......
e.Padmasana
a.Yudistira
d.Arjuna
b.Nakula
e.Sahadewa
223. Gunung merupakan salah satu bentuk tempat suci umat
c.Bima
Hindu yang disebut dengan..........
a.Gunung Agung
d.Gunung Semeru
214. Seseorang yang memiliki sifat dan sikap pemarah, suka
b.Lingga Yoni
e.Gunung Batur
mencari-cari kesalahan orang lain, berkata sembarangan dan
c.Lingga Cala
juga keras kepala, berarti diliputi oleh sifat...........
a.Kimburu
d.Metraya
224. Tempat sembahyang dalam keluarga di Jawa disebut......
b.Kuhaka
e.Kleda
a.Padmasana
d.Sanggah
c.Leja
b.Padarman
e.Centong
c.Paibon
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235. Upacara perkawinan dan sejenisnya, bila dibandingkan
dengan upacara aswameda, adalah tergolong tingkat
upacara yang…..
a. Besar
b. Nista
226. Atman berada dimana-mana, ada disetiap mahkluk hidup.
c. Sederhana
Sifat Atma yang demikian disebut...........
d. Utama
a.Nitya
d.Sarwagatah
e. kecil
b.Acala
e.Sthanu
c.Acintya
236. Kitab yang memuat tentang petunjuk dan tuntunan untuk
membuat sesaji banyak muncul pada zaman…..
227. Upacara yang dilakukan untuk penyucian roh seseorang
a. Upanisad
disebut..............
b.
Perundagian
a.Swasta
d.Atma Wedana
c. Brahmana
b.Ngaben
e.Asti Wedana
c.Sawa Wedana
d. Pertukangan
e. Weda
228. Energi yang bertanggung jawab atas baik-buruknya karma
adalah..............
237. Salah satu dari kitab berikut ini, yang merupakan kitab yang
a.Atman
d.Swasta
memuat tentang tuntunan membuat sesaji adalah….
b.Brahman
e.Tri Guna
a. Kalpa sutra
c.Stula Sarira
b. Nirukta
c. Dharma sutra
229. Bila seseorang meninggal dunia, maka Stula Sariranya akan
d. Wyakarana
kembali keasalnya, yaitu.......
e.
Chanda
a.Panca Tan Matra
d.Panca Mahabhuta
225. Konsep Pura Kahyangan Tiga di cetuskan oleh.......
a.Rsi Markandya
d.Mpu Beradah
b.Mpu Kuturan
e.Dang Hyang Niratha
c.Maharsi Agastya

b.Panca Karmendriya
c.Panca Loka

e.Panca Budhindriya

238. Pada mulanya agama Hindu disebut dengan nama….
a. Hindu dharma
b. Drsta dharma
230. Atman menghidupi mahkluk hidup yang ada dibumi. Atman
menepati 7 (tujuh) alam yang disebut dengan............
c. Agama tirtha
a.Sapta Wara
d.Sapta Rsi
d. Anadi-ananta
b.Sapta Patala
e.Sapta Loka
e. Sanatana dharma
c.Sapta Sasih
239. Berdasarkan sejarah perkembangan agama Hindu, kata
Hindu diambil dari nama…..
231. Penduduk asli India sebagai pendukung peradaban yang
a. Orang suci dari penerima wahyu
berkembang pada zaman Weda berasal dari…….
b. Sebuah lembah sindhu
a. Suku bangsa arya
c. Pendiri agama Hindu di zaman dulu
b. Suku bangsa portugis
d. Tempat suci yang terbesar di dunia
c. Suku bangsa asia
e. Kitab suci yang tersebar di dunia
d. Suku bangsa kaharingan
e. Suku bangsa Dravida
240. Pada zaman brahmana di India, aktivitas hidup beragama
lebih menonjolkan bidang….
232. Pusat – pusat kebudayaan Hindu yang berkembang di India
a. Filsafat agama
pada zaman Weda bertempat di…..
b. Susila agama
a. Benares
c. Upacara korban
b. New Delhi
d. Itihasa
c. Mahenjodaro
e. Fungsi catur warna
d. Bombay
e. Kalkuta
241. Kata upanisad dinyatakan berasal dari 3 suku kata, yakni dari
kata upa-ni-sad. Dalam hal ini kata sad berarti…..
233. Menurut pandangan budayawan Sir John Marsall,
a. Enam
menyatakan bahwa kebudayaan lembal sungai sindhu telah
b. Duduk
berkembang sejak…..
c. Dekat
a. 1500 tahun SM
d. Guru
b. 2500 tahun SM
e. Pemimpin besar
c. 3000 tahun SM
d. 1200 tahun SM
242. Zaman upanisad di India diperkirakan telah berkembang dan
e. 3500 tahun SM
berlangsung sejak tahun….
a. 700 SM
234. Pada zaman upanisad, agama Hindu di India telah
b. 800 SM
berkembang dengan suburnya sampai di……..
c. 500 SM
a. Lembah sungai Gangga
d. 600 SM
b. Dataran tinggi dekan
e. 400 SM
c. Lembah sungai Yamuna
d. Lembah sungai saraswati
243. Pada mulanya penduduk asli India bertempat tinggal di
e. Lembah sungai sindhu
lembah sungai sindhu yang terdapat di daerah….
a. India barat laut
b. India barat daya
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c.
d.
e.

c.
d.
e.

India utara
India tengah
India selatan

Penduduk asli India
Tokoh keagamaan
Orang suci penyebar agama

244. Penemuan berupa materai yang berisi hiasan burung elang 252. Menurut penuturan sejarah perkembangan agama hindu di
dan dikepalanya terdapat hiasan ular di india, hal ini
india dinyatakan bahwa konsepsi catur asrama telah
berkembang pada zaman….
mengingatkan kita pada cerita sang kadru yang termuat
a. Kali yuga
dalam kitab….
a. Bhisma parwa
b. Brahmana
b. Wana parwa
c. Upanisad
c. Sabha parwa
d. Dwapara yuga
d. Adi parwa
e. Weda
e. Wirata parwa
253. Di india selain berkembang agama hindu juga muncul agama
245. Kelompok astika adalah aliran filsafat yang ajarannya
Buddha yang pendirinya tidak dapat dipisahkan
sepenuhnya mengakui kebenaran Weda, dibawah ini adalah
dari……………….sebagai putra raja besar pada masa itu.
beberapa nama aliran filsafat yang dimaksud. Kecuali….
a. Maha Wira
a. Carwaka
b. Suddhodhana
b. Samkhya
c. Buddha Gautama
c. Waisisika
d. Janaka
d. Mimamsa
e. Siddharta Gautama
e. Nyaya
254. Turunnya Hyang Widhi ke bumi dengan mengambil wujud
tertentu disebut…………..
246. Pada zaman upanisad, di india berkembang 9 aliran filsafat
a.Reinkarnasi
c.Menjelma
yang disebut dengan nama….
a. Nawa dewata
b.Awatara
d.Punarbhawa
b. Nawa sangga
255. Dewa wisnu akan turun ke dunia untuk menegakkan Dharma
c. Nawa darsana
atas Adharma disebutkan dalam kitab…….
d. Marga sanga
a.Nitisastra
c. Bhagawad Gita, VI.7
e. Sanga angga
b.Bhagawad Gita, VII.4
d. Bhagawad Gita, IV.7
247. Chandogya upanisad adalah salah satu dari 108 kitab – kitab
256. Awatara yang turun pada zaman Dwapara Yuga
upanisad lainnya, pada sloka III.1 kitab ini menyatakan
adalah..............
“sarwam khalu idam Brahman” yang berarti….
a.Parasurama Awatara
c.Krishna Awatara
a. Semua yang ada ini sesungguhnya adalah Brahman
b.Matsya Awatara
d.Narasimha Awatara
b. Brahman adalah merupakan azas dari alam semesta ini
c. Brahman adalah merupakan sumber Atman
257. Kata Bhatara berasal dari akar kata Bhat yang
artinya................
d. Brahman meresapi semua isi alam semesta ini
a.Mengayomi
c.Pelindung
e. Alam semesta ini berasal dari Brahman
b.Menguasai
d.Pemaaf
248. Ajaran agama Hindu bersifat universal, artinya….
258. Agama Hindu mengenal banyak sebutan Bhatara. Bhatara
a. Dapat berkembang sesuai dengan kehendak umatnya
yang memiliki kemampuan untuk menstabilkan bumi
b. Perkembangannya sukar dapat diikuti
adalah............
c. Agama yang bersifat missioner
a.Bhatara Basuki
c.Bhatara Antabhoga
d. Dapat berkembang sesuai dengan zaman
b.Bhatara Siwa
d.Bhatara Wisnu
e. Agama yang abadi
259. Persamaan antara Bhatara, awatara dan Dewa disebutkan
249. Setelah bangsa arya datang di india terjadilah percampuran
dalam kitab.............
kebudayaan dengan bangsa dravida. Percampuran
a.Bhagawad Gita,IV.6
c. Bhagawad Gita, IX.18
kebudayaan ini disebut dengan….
b.Bhagawad Gita, VI.4
d. Bhagawad Gita, XVI.9
a. Adaptasi
b. Akulturasi
260. Dewa sebagai sinar suci Tuhan yang memiliki fungsi sebagai
Dewa Penyelamat adalah Dewa.............
c. Tatwamasi
a.Dewa Indra
c.Dewa Sangkara
d. Simulasi
b.Dewa
Ganesha
d.Dewa
Wisnu
e. Asimilasi
250. Prof. Giles berpendapat bahwa bangsa
mengembara menuju india berasal dari…..
a. Mahenjodaro
b. Yunani
c. Harappa
d. Austria
e. Indojerman

arya

yang 261. Awatara Dewa Wisnu ketika memutar gunung Mandara
untuk mendapatkan tirta amerta disebutkan dalam
kitab...........
a.Brahma Purana
c.Padma Purana
b.Agni Purana
d.Garuda Purana
262. Tujuh kegelapan pada diri manusia disebut..........
a.Sapta Wara
c.Sapta Timira
b.Sapta Mala
d.Sapta Rsi

251. Salah satu bukti peninggalan kebudayaan lembah sungai
sindhu adalah berbentuk arca laki – laki yang menggunakan 263. Menghindarkan diri dari sifat kegelapan dalam diri dapat
janggut, yang menyimbulkan….
dilakukan dengan.....................
a. Sebagai seorang penerima wahyu
a.Tapa
c.Upawasa
b. Orang suci yang menyusun kitab Weda
b.Berdiam diri
d.Melakukan Brata
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278. Hari suci yang jatuh pada hari Budha Kliwon Wuku Sinta
264. Orang mesti berguru sampai usia lebih dari 20 tahun
adalah............
sehingga memiliki kepribadian yang matang. Usaha ini
a.Galungan
c.Kuningan
adalah untuk menghindarkan anak dari sifat..........
b.Saraswati
d.Pagerwesi
a.Sura
c.Yowana
b.Kasuran
d.Surupa
279. Sembilan manifestasi atau perwujudan Hyang Widhi Wasa
dalam ajaran agama Hindu disebut......
265. Di zaman sekarang, banyak ditemukan orang yang memiliki
a.Sradha
c.Nawa Dewata
wajah rupawan dan sering lupa diri sehingga dimanfaatkan
b.Nawa Sakti
d.Asta Iswarya
untuk memuaskan keinginan-keinginan. Siat ini dalam Sapta
Timira disebut...............
280. Keterkaitan Hyang Widhi Wasa dengan Nawa Dewata dimuat
a.Suputra
c.Yowana
dalam kitab...........
b.Surupa
d.Kulina
a.Brahma Upanisad
c.Candogya Upanisad
b.Swetaswatara Upanisad
d.Aranyaka Upanisad
266. Tidak sombong dan selalu mengamalkan ajaran-ajaran suci
agama didalam Panca Nyama Brata disebut...
281. Hyang Widhi sebagai penguasa sembilan penjuru mata angin
a.Sauca
c.Aharalagawa
merupakan pancaran dari siat.......
b.Apramada
d.Akrodha
a.Agung Dewata
c.Asta Dala
b.Agung Sadha Siwa
d.Paramasiwa
267. Semua tuntunan tentang kesusilaan akan bermanfaat bila
dilandasi dengan ajaran.............
282. Berikut ini yang bukan merupakan nama-nama Dewa yang
a.Tat Tvam Asi
c.Tri Parartha
tergolong Nawa Dewata adalah..............
b.Tri kaya Parisudha
d.Tut Wuri Handayani
a.Dewa Iswara
c.Dewa Brahma
b.Dewa Agni
d.Dewa Sambhu
268. Tuntutlah ilmu pengetahuan setinggi langit, gunakan
kepandaian untuk tujuan kebajikan, merupakan konsekuensi 283. Terciptanya Bhuana Agung terjadi karena adanya kerjasama
dari...............
antara unsur/kekuatan kejiwaan dan kekuatan kebendaan.
a.Kulina
c.Dhana
Kedua kekuatan ini disebut......
b.Guna
d.Kasuran
a.Purusha
c.Purana
b.Sukla dan Swanita
d.Purusa dan Prakerti
269. Waprakeswara sebagai tempat suci untuk memuja.......
a.Dewa Brahma
c.Dewa Tri Murti
284. Unsur Bayu dalam Bhuana Agung sama dengan unsur............
b.Dewa Wisnu
d.Dewa Siwa
dalam Bhuana Alit.
a.Tenaga
c.Kulit
270. Perkembangan agama Hindu di Bali mencapai puncaknya
b.Tulang
d.Darah
pada masa pemerintahan.......
a.Dalem Samprangan
c.Dalem Waturenggong
285. Bunyi tulisan berikut “Vikrantansya Vanivateh Cripateh
b.Dalem Gel-Gel
d.Dalem Ketut Ngile
Purnawarman Tarumanagaradrasa visher iva pada dwaya”
terdapat pada prasasti masa pemerintahan raja...........
271. Kerajaan Majapahit meletakkan pondasi kekuasaannya pada
a.Mulawarman
c.Sanjaya
kekuatan..............
b.Purnawarman
d.Tarumanagara
a.Religius (agama)
c.Budaya
b.Militer
d.Ekonomi
286. Pada masa kerajaan Majapahit banyak sekali karya sastra
Hindu yang ditulis oleh para Brahmana. Dibawah ini yang
272. Prasasti yang memuat konsepsi Tri Murti yang dikeluarkan
bukan karya sastra masa Majapahit adalah............
oleh Raja Sanjaya ialah Prasasti.........
a.Kitab Susatoma
c.Kitab Arjuna Wiwaha
a.Tuk Mas
c.Tugu
b.Kitab Nagarakartagama
d.Kitab Brathayudha
b.Jambu
d.Cangal
287. Butha Yadnya adalah Yadnya kepada para Bhuta. Hal ini
273. Dasar pelaksanaan suatu Yadnya adalah ajaran.........
dimuat dalam kitab...........
a.Dwi Rna
c.Wisudhi Marga
a.Manawa Dharmasastra, 1.5
b.Tri Rna
d.Tri Rna dan Wisudhi
b.Manawa Dharmasastra,1.6
c.Manawa Dharmasastra, 1.7
274. Yajna berasal dari akar kata Yaj yang berarti..........
d.Manawa Dharmasastra, 1.8
a.Memuja, Persembahan
c.Kewajiban
b.Tulus Ikhlas
d.Kesucian
288. Pelaksanaan Yadnya kepada para Dewa, sesungguhnya
adalah ditujukan kepada Hyang Widhi. Hal ini dimuat
275. Yadnya berdasarkan waktu pelaksanaannya terdiri dari 3
didalam kitab...........
jenis yaitu...........
a.Bhagawad Gita, IV.24
c.Dharmasastra,1.6
a.Nitya, Naimitika dan wuku
b.Bhagawad Gita, IV.6
d.Dharmasastra, 1.5
b.Tri Sandhya, Nitya dan Insidental
c.Nitya, Naimitika, dan Insidental
289. Merampok hak milik orang lain sehingga mengalami kerugian
d. Nitya, Galungan dan Ngenteg Linggih
disebut..............
a.Raja Pisuna
c.Sastragna
276. Berikut ini contoh hari raya berdasarkan sasih adalah...........
b.Drathi Krama
d.Agnida
a.Saraswati
c.Siwaratri
b.Galungan
d.Pagerwesi
290. Meracuni orang lain disebut dengan.............
a.Agnida
c.Atharwa
277. Persembahyangan Tri Sandhya merupakan salah satu contoh
b.Wisada
d.Raja Pisuna
dari pelaksanaan yadnya secara..........
a.Naimitika Karma
c.Nitya Karma
291. Enam jenis pembunuhan yang harus dihindari dalam ajaran
b.Subha Karma
d.Insidental
agama Hindu disebut.............
a.Sapta Timira
c.Sad Atatayi
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b.Sad Ripu

d.sad Darsana

a.Krodha
b.Mada

c. Lobha
d.Moha

292. Membakar hak milik orang lain dan memusnahkan milik
orang lain serta suka mengadu domba orang sehingga terjadi 307. Kahyangan Tiga merupakan Pura yang harus ada pada setiap
perselisihan disebut.................
Desa Adat. Pendirian Pura Kahyangan Tiga berdasarkan
a.Agnida
c.Atharwa
konsep.........
b.Wisada
d.Drathi Krama
a.Fungsional
c.Sad Kahyangan
b.Teritorial
d.Catur Lokaphala
293. Kitab Sama Weda Samhita terdiri atas mantra-mantra yang
berjumlah........mantra
308. Kata Pura berasal dari bahasa Sansekerta yaitu dari akar kata
a.1875
c.1877
Pur yang artinya..............
b.1876
d.1878
a.Benteng
c.Rumah
b.Suci
d.Sakral
294. Etos Ramayana dan Mahabharata tergolong kedalam 309. Cultural Sir John Marsall stated that the valley of the Sindhu
kelompok............dalam Weda Smrti.
culture has evolved since….
a.Wedangga
c.Upaweda
a.1500 BC
d.1200 BC
b.Reg Weda
d.Purana
b.2500 BC
e.3500 BC
c.3000 BC
295. Maharsi yang menghimpun mantra-mantra wahyu Hyang
Widhi yang kemudian dikenal dengan himpunan Yayur Weda 310. Salah satu sifat pemimpin dalam Panca Dasa Pramiteng
Samhita adalah.......
Prabhu adalah sabar dan rendah hati, yang disebut dengan….
a.Bhagawan Pulaha
c.Bhagawan Jaimini
a.Wakmiwak
d.Wijaya
b.Waisampayana
d.Bhagawan Vyasa
b.Sarjawaupawasa
e.Teulelana
c.Tansatresna
296. Dibawah ini yang bukan merupakan tiga bagian resensi kitab
Krshna Yayur Weda adalah..........
311. Berdasarkan catatan sejarah, untuk pertama kalinya ajaran
a.Kanwa
c.Mapisthalokatha
Nitisastra muncul di India. Sebagai tokoh penyusunnya
b.Katakha Samhita
d.Thai Thiriya Samhita
adalah….
a.Maharsi Chanakya
d.Bhagawan Wyasa
297. Delapan sifat kemahakuasaan Hyang Widhi disebut........
b.Maharsi Walmiki
e.Candragupta
a.Padmasana
c.Om Kara
c.Baladewa
b.Astapala
d.Teratai
312. Lima upaya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin
298. Tuhan adalah penentu terhadap kelahiran, kehidupan, dan
disebut….
kematian sesuai dengan sifat Beliau yang disebut......
a.Panca Stiti Dharmaning Prabhu
a.Prakamya
c.Wasitwa
b.Panca Upaya Sandhi
b.Isitwa
d.Mahima
c.Panca Satya
d.Panca Siksaning Angaji
299. Delapan sifat kemahakuasaan Hyang Widhi disebut........
e.Pancamo Weda
a.Asta Kosala-kosali
c.Asta Aiswarya
b.Asta Dala
d.Asta Brata
313. The Nyepi day is celebrated once in a year, it’s on….
a.Purwanining Tilem sasih Kapitu
300. Kakawin Arjuna Wiwaha termasuk jenis Dharma Gita.......
b.Purnamaning sasih Kadasa
a.Sekar Alit
c.Sekar Madya
c.Pangelong 1 sasih Kadasa
b.Sekar Agung
d.Sekar Rare
d.Penanggal 1 sasih Kadasa
e.Pananggal 1 sasih Kasanga
301. Suatu seni/cara untuk mempengaruhi atau membimbing
orang lain untuk mencapai tujuan tertentu disebut...........
314. Kelompok Astika adalah aliran filsafat yang ajarannya
a.Pemimpin
c.Kepemimpinan
sepenuhnya mengakui kebenaran Weda, di bawah ini adalah
b.Motifasi
d.Ajaran Susila
beberapa nama aliran filsafat yang dimaksud, kecuali….
a.Carwaka
d.Waisasika
302. Asta Brata merupakan ajaran kepemimpinan yang
b.Samkya
e.Nyaya
bersumber pada..........
c.Mimamsa
a.Kitab Mahabharata
c.Nitisastra
b.Ramayana
d.Sutasoma
315. Pada mulanya penduduk asli India bertempat tinggal di
lembah sungai Sindhu, wilayah tersebut sekarang bernama….
303. Menghukum setiap orang yang bersalah tanpa pilih kasih
a.Mahenjodaro
d.Punjab
dalam Catur Naya Sandhi disebut.......
b.Benares
e.Bombay
a.Sama
c.Dana
c.New Delhi
b.Bedha
d.Dhanda
316. Pada mulanya agama Hindu disebut dengan nama….
304. Apabila hari raya Galungan jatuh tepat pada hari Purnama
a.Hindu Dharma
d.Anadi-Ananta
disebut.....
b.Drsta Dharma
e.Sanatana Dharma
a.Galungan Butha
c.Galungan Purnama
c.Agama Tirta
b.Galungan Nadi
d.Galungan Mati
317. Pada zaman Brahmana di India aktivitas kehidupan
305. Enam musuh yang bersumber dari dalam diri manusia
beragama lebih menonjolkan bidang….
disebut dengan
a.Filsafat agama
d.Itihasa Agama
a.Sapta Timira
c.Sad Ripu
b.Susila agama
e.Fungsi catur warna
b.Sad Atatayi
d.Sad Darsana
c.Ritual
306. Rasa senang yang
disebut................

berlebihan

dan

tidak

terkendali 318. Berdasarkan sejarah perkembangan agama Hindu, kata
Hindu diambil dari nama….
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a.Orang suci penerima sabda suci
b.Sebuah lembah sungai Sindhu
c.Pendiri agama Hindu di zaman dahulu
d.Tempat suci yang tersebar di dunia
e.Kitab suci yang tersebar di India

329. Pemimpin yang selalu mampu menciptakan rasa aman dari
kekacauan masyarakat yang dipimpinnya adalah merupakan
kelebihan dari tipe pemimpin….
a.Populistis
d.Karismatik
b.Paternalistis
e. Otokratis
c.Militeristis

319. Kata Yadnya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Yaj, yang
berarti….
330. Bila kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat
a.Melaksanakan sembahyang
kurang terkontrol secara akal sehat, rasa egoisme
b.Belajar beragama
kebersamaan muncul dan akhirnya muncul kebrutalan
c.Mempersembahkan warga sari
massa, adalah merupakan salah satu kelemahan dari
d.Mengadakan tirtayatra
pemimpin….
e.Melakukan pemujaan
a.Populistis
d.Karismatik
b.Demokatik
e. Otokratis
320. Pusat – pusat kebudayaan Hindu yang berkembang di India
c.Militeristis
pada zaman Weda bertempat di….
a.Benares
d.Punjab
331. The most important element in managing of offering is….
b.Mahenjodaro
e. New Delhi
a.Flowers
d.Leafs
c. Bombay
b.Fruits
e. Fire
c.Porosan
321. Pada zaman Upanisad, di India berkembang 9 aliran filsafat
yang kesemuanya itu disebut….
332. Menurut penuturan sejarah yang ada, untuk pertama kalinya
a.Nawa Dewata
d.Marga Sanga
ajaran
kepemimpinan
Hindu
b.Nawa Sanga
e.Sanga Angga
(Nitisastra) dinyatakan muncul di….
c.Nawa Darsana
a.Kerajaan Majapahit
d.Kerajaan Ayodhya
b.Kerajaan Hastinapura
e. Kerajaan Magada
322. Festifal Rama Sita sering dilaksanakan di Negara….
c.Kerajaan Kutai
a.Indonesia
d.Amerika
b.Australia
e.Mexico
333. Tipe
kepemimpinan
yang
memperlakukan
c.Persia
anggota/bawahannya sebagai anaknya sendiri, tergolong
tipe….
323. The dance of Shiva is known by the natives ....
a.Populistis
d.Karismatik
a.Indonesia
d.America
b.Paternalistis
e. Otokratis
b.Australia
e.Mexico
c.Militeristis
c.Persia
334. Mengamati wajah bawahan yang dipimpinnya secara
324. Lembah sungai Sindhu memiliki kondisi tanah sangat subur
langsung sehingga dapat mengetahui kondisi yang
dan juga memiliki lima aliran anak sungai pada hulunya.
sesungguhnya, merupakan sosok pemimpin yang
Kelima aliran anak sungai tersebut disebut….
menerapkan ajaran….dalam Tri Upaua Sandhi
a.Panca Nadi
d.Panca Sagara
a.Guna
d.Upeksa
b.Panca Giri
e.Panca Aksara
b.Maya
e. Rupa
c.Panca Dwipa
c.Wangsa
325. Menurut penuturan sejarah agama Hindu di India 335. Pemimpin hendaknya mengetahui, menghayati dan
menyatakan bahwa konsepsi Catur Asrama telah
mengamalkan ajaran yang luhur dan suci. Dalam hal ini
berkembang pada zaman….
pemimpin memiliki sifat….
a.Upanisad
d.Kerta Yuga
a.Wibawa
d.Asta Brata
b.Weda
e.Dwapara Yuga
b.Kaprahitaning praja
e. Kawiryan
c.Brahmana
c.Jnana Wisesa Sudha
326. Plawa atau daun sebagai persembahan kehadapan Hyang 336. Pemimpin yang baik dan bijak adalah yang mampu
Widhi, melambangkan….
memberikan penerangan yang lembut tatkala masyarakat
a.Kewibawaan hidup
mengalami goncangan social, sehingga pemimpin tersebut
b.Tumbuhnya pikiran yang hening
mampu mengamalkan ajaran….
c.Kebahagiaan hidup yang abadi
a.Indra Bratha
d.Baruna Bratha
d.Kesucian jasmani
b.Agni Bratha
e. Kwera Bratha
e.Sempurnanya persembahan umat
c.Surya Bratha
327. Para pemimpin Hindu hendaknya selalu mengupayakan 337. Seorang pemimpin hendaknya dapat mengetahui tingkat
untuk mewujudkan tujuan agama yakni….
pengetahuan
dan
keterampilan
masyarakat
yang
a.Catur Purusaartha
d.Tri Kaya Parisudha
dipimpinnya, sehingga mudah memberikan bantuan dan
b.Catur Asrama
e.Jagadhita dan Moksa
bersifat tepat guna. Dalam hal ini pemimpin memiliki sifat….
c.Satyam Eva Jayate
a.Guna
d.Upeksa
b.Maya
e. Rupa
328. Sikap duduk pada saat sembahyang, dengan posisi duduk
c.Wangsa
biasa, yaitu kaki kanan berada di depan kaki kiri atau kaki kiri
berda di depan kaki kiri disebut dengan….
338. Dalam keadaan sakit, orang dibenarkan bersembahyang
a.Silasana
d.Sidhasana
dengan mengambil sikap tidur terlentang dan kedua telapak
b.Sukhasana
e. Sawasana
tangan dicakupkan di dada. sikap tersebut disebut dengan….
c.Bajrasana
a.Silasana
d.Sidhasana
b.Padmasana
e. Sawasana
c.Bajrasana
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339. Rupa, Wangsa, and Guna is the part of….
a.Tri Kona
d.Tri Upaya
b.Tri Loka
e. Tri Sarira
c.Tri Upaya Sandhi

351. Berikut ini merupakan hari raya yang dilaksanakan
berdasarkan pertemuan Pancawara dengan Saptawara,
kecuali….
a.Budha Wage
d.Soma Ribek
b.Kajeng Kliwon
e. Tumpek
c.Budha Kliwon

340. The fungtion of Tirta pemanah is used in ….
a.Butha Yadnya
d.Dewa Yadnya
b.Rsi Yadnya
e. Pitra Yadnya
c.Manusia Yadnya

352. Hari suci agama Hindu yang diperingati berdasarkan
perhitungan peredaran bulan, disebut dengan menganut
system….
a.Wara
d.Yoga
341. Sehari sebelum hari raya Pagerwesi umat Hindu merayakan
b.Karana
e. Naksatra
hari suci….
c.Tithi
a.Soma Ribek
d.Banyu Pinaruh
b.Sugian Bali
e. Sabuh Mas
353. Berikut ini adalah hari suci yang dirayakan berdasarkan sasih,
c.Sugian Jawa
kecuali….
a.Nyepi
d.Purnama dan tilem
342. Menurut penjelasan dari sumber sastra agama “Lontar Sri
b.Siwaratri
e. Purnama Sadha
Jaya Kesunu”, bentuk kwangen merupakan symbol….
c.Tumpek Wayang
a.Keharuman
d.Kesejahteraan
b.Kesidian
e. Omkara
354. Hari raya galungan dilaksanakan setiap enam bulan sekali
c.Kesucian
yakni pada hari Budha Kliwon Dunggulan, dari Budha Kliwon
Dunggulan mencari Budha Kliwon Pahang lamanya….hari
343. “….tapo Brahma yajna prthivim dharayanti”, termuat dalam
a.15
d.35
kitab….
b.45
e. 55
a.BG, III.10
d.Manawa Dharmasastra
c.25
b.BG.XII.2
e. Atharwa Weda,XII.1.1
c.Reg Weda,XII.65.2
355. Tumpek landep dirayakan oleh umat Hindu setiap….hari
a.110
d.310
344. Pura Kahyangan Tiga yang berkembang di Bali di cetuskan
b.410
e. 510
oleh….
c.210
a.Dang Hyang Dwijendra
d.Rsi Agastya
b.Dang Hyang Nirartha
e. Rsi Markadya
356. Pada hari Redite Pahing wuku Sinta lebih umum dikenal
c.Mpu Kuturan
dengan nama hari suci….
a.Sabuh Mas
d.Soma Ribek
345. Tipe pemimpin yang mengedepankan administrasi, sehingga
b.Pager Wesi
e. Sugihan Jawa
administrasi bangsa dan Negara menjadi teratur dan utuh,
c.Banyu Pinaruh
adalah kelebihan tipe pemimpin….
a.Populistis
d.Karismatik
357. Hari suci Saraswati dirayakan setiap enam bulan sekali, yakni
b.Paternalistis
e. Otokratis
pada hari….
c.Administratif
a.Sabtu umanis wuku sungsang
b.Sabtu Pon wuku dunggulan
346. Menghendaki keputusan mutlak dari bawahan merupakan
c.Sabtu Pahing wuku ukir
cirri dari tipe pemimpin….
d.Sabtu umanis wuku watugunung
a.Populistis
d.Karismatik
e.sabtu kliwon wuku landep
b.Paternalistis
e. Laissez Faire
c.Administratif
358. Rangkaian awal dari pelaksanaan hari raya Galungan
adalah.......
347. “Om Brahma Putri mahadewi brahmannya brahma wandini,
a.Tumpek Kandang
d. Tumpek Landep
saraswatisa ya jnam prajnana ya saraswati” Puja stawa
b.Tumpek Wayang
e. Tumpek Pengarah
tersebut, dilantunkan untuk memuja….
c.Tumpek Uye
a.Brahma
d.Mahadewi
b.Wisnu
e. Saraswati
359. Hasil perbuatan terdahulu yang belum habis kita nikmati
c.Siwa
pada saat itu, kita nikamati sekarang disebut….
a.Prarabda Karmaphala
d.Karma Kanda
348. Om Sriyam bhawantu adalah mantra yang digunakan pada
b.Sancita Karmaphala
e.Subhakarma
saat menggunakan bija dibagian….
c.Kryamana Karmaphala
a.Dahi
d.Pelipis
b.Pangkal tenggorokan
e.Bawah telinga
360. Dalam ajaran agama Hindu, Punarbhawa merupakan bagian
c.Mulut
dari ajaran….
a.Panca Walikrama
d.Panca Karmendriya
349. Pengaturan nafas atau pranayama yang baik pada saat akan
b.Panca Sradha
e.Panca Laksana
melaksanakan
persembahyangan
adalah
dengan
c.Panca Tan Matra
perbandingan….
a.1:4:2
d.2:3:1
361. Karma yang dilakukan sekarang, kemudian hasilnya diterima
b.1:2:4
e.2:4:1
pada kehidupan saat ini disebut….
c.1:3:2
a.Prarabda Karmaphala
d.Karma Kanda
b.Sancita Karmaphala
e.Subhakarma
350. Hari suci agama Hindu disebut dengan….
c.Kryamana Karmaphala
a.Piodalan
d.Rerainan
b.Hari besar
e. Dewasa ayu
362. Brahman adalah pencipta segala yang ada. Masa penciptaan
c.Pujawali
Brahman disebut....
a.Pralaya
d.Brahmanda
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b.Srsti
c.Bhuana Agung

e.Dharmakrya

373. Dalam Sapta Loka, manusia dinyatakan hidup pada lapisan
ke….
a.Pertama
d.Keempat
363. Sebelum diciptakan alam semesta ini tidak ada apa-apa, yang
b.Kedua
e.Kelima
ada hanya Hyang Widhi, Maha Ada, Tiada duanya.
c.Ketiga
Pernyataan ini kita temukan dalam kitab....
a.Brhad Aranyaka
374. Asas kejiwaan/rohani sebagai unsure penciptaan Bhuana
b.Bhagawad Gita
Agung dan Bhuana Alit disebut dengan….
c.Agastya Parwa
a.Purusa
d.Mahat
d.Chandogya Upanisad
b.Prakrti
e.Manah
e.Sarasamuccaya
c.Citta
364. Night day of Brahma is....
a.Brahma Nakta
b.Brahma Widya
c.Brahma Diwa

d.Punarbhawa
e.Satu Kalpa

375. Menurut perhitungan filosof Hindu, menyatakan bahwa satu
kalpa adalah kurang lebih selama….tahun
a.432 juta Tahun
d.234 tahun
b.432 Tahun
e.324 juta Tahun
c.234 juta tahun

365. Tempat yang disediakan Hyang Yamadipati, untuk orang
yang selalu berbuat dosa, membuat orang menjadi sengsara 376. Hasil perbuatan sekarang, tidak sempat dinikmati sekarang,
disebut….
namun dinikmati pada kehidupan yang akan datang
a.Kayu Curiga
d.Batu Macepak
disebut….
b.Tegal Penangsaran
e.Kawah Weci
a.Prarabda Karmaphala
d.Karma Kanda
c.Titi Ugal - agil
b.Sancita Karmaphala
e.Subhakarma
c.Kryamana Karmaphala
366. Pada waktunya semua ciptaan Hyang Widhi akan kembali
lagi pada Hyang Widhi itu sendiri, masa itu disebut dengan 377. Lebih baik berbuat dari pada tidak berbuat sama sekali,
nama….
walaupun perbuatan itu keliru. Perbuatan keliru disebut
a.Brahmawidya
d.Srsti
dengan….
b.Brahmadiwa
e.Pralaya
a.Karma
d.Wikarma
c.Rta
b.Subha Karma
e.Asubha Karma
c.Akarma
367. Kelahiran berulang – ulang yang dialami oleh seseorang
menurut ajaran agama Hindu disebut….
378. Atman mengalami kelahiran kembali kedunia ini dengan
a.Suka tanpawali dukha
d.Moksa
tujuan….
b.Sorga
e.Jagadhita
a.Mengabdikan diri
c.Punarbhawa
b.Melaksanakan kewajiban pribadi
c.Mempertanggungjawabkan Karmaphala
368. Karmaphala ngaran ika, phalaning gawe hala hayu, artinya
d.Menikmati kehidupan duniawi
yang disebut dengan nama karmaphala adalah….
e.Menjalankan nilai – nilai agama
a.Semua perbuatan baik atau buruk
b.Hanya perbuatan yang utama
379. Karmaphala dinyatakan sangat erat hubungannya dengan
c.Hanya Perbuatan yang baik
Punarbhawa, karena….
d.Semua perbuatan buruk
a.Sama – sama bagian dari Panca Sradha
e.Semua orang berbuat yang utama
b.sama – sama ajaran falsafah hidup
c.Kelahiran kedunia ditentukan oleh hasil
369. Kitab Whraspati Tatwa menyatakan bahwa perjelmaan yang
perbuatan
berbeda – beda disebabkan oleh karma wasana. Bila dalam
d.Sama arti dan maknanya
hidupnya terdahulu senantiasa bersikap bijaksana,
e.Semua perbuatan pasti ada hasil
kemungkinan menjelma menjadi manusia yang memiliki
sifat….
380. Jika seseorang yang lahir kedunia penuh dengan
a.Dewa
d.Naga
kebahagiaan, keberuntungan, dan kesejahteraan, ia
b.Daitya
e.Widyadara
dinyatakan lahir dari sorga yang disebut dengan….
c.Raksasa
a.Neraka Cyuta
d.Surga Cyuta
b.Surgawi
e.Sukha
370. Kata Karma berasal dari akar kata….
c.Suka tanpa wali duhka
a.Kar
d.Kr
b.Krm
e.Kri
381. Jika seseorang yang lahir kedunia penuh dengan
c.Crm
penderitaan, cacat fisik, bodoh, maka ia dinyatakan lahir dari
neraka yang disebut dengan….
371. Dari unsure – unsure Panca Tan Matra, yang dievolusi oleh
a.Neraka Cyuta
d.Surga Cyuta
Brahman dengan kekuatan penciptaan-Nya, maka muncullah
b.Surgawi
e.Sukha
….
c.Suka tanpa wali duhka
a.Panca Sata
d.Panca Karmendriya
b.Panca Budhindriya
e.Panca Loka
382. Jika suatu Negara yang berprinsip selalu memandang segala
c.Panca Maha Butha
seluk beluk kehidupan bernegara harus dijaga agar tidak
terjadi penyimpangan – penyimpangan demi tercapainya
372. Lapisan ke tujuh (7) dari bumi menuju ruang jagat raya ini
tujuan Negara pada sasarannya. Prinsip ini berhubungan
disebut….
dengan….
a.Satya Loka
d.Bhuwah Loka
a.Machstaat
d.Supervisorystaat
b.Bhur Loka
e.Swah Loka
b.Rechstaat
e.Tujuan Negara
c.Rasa Tala
c.Polisisaat
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383. Panca Upaya Sandhi adalah lima upaya pemimpin dalam
b.Wirat
e.Adri
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, terdapat dalam
c.Sronca
lontar….
a.Whrspati Tattwa
d.Sudarigama
393. Rumusan seperti : 12a, 8u, 8i, 8a, 8u, 6a, 8i 8a, 8u basanya
b.Nitisastra
e.Wretisasana
dipergunakan untuk membuat syair….
c.Siwa Budha Gama Tatwa
a.Adri
d.Demung
b.Gambuh
e.Wargasari
384. Disamping memiliki daya kreatif yang tinggi, pemimpin juga
c.Megatruh
harus bijaksana, disebut dengan nama…
a.Prajna
d.Abhigamika
394. Hukum persyaratan pada kakawin adalah….
b.Utsaha
e.Atma Sampad
a.Wreta dan Mantra
d.Guru Wilangan
c.Aksudra Parisatka
b.Pada Lingsa
e.Mantra
c.Purwa Kanti
385. Panca Dasa Pramiteng Prabhu adalah lima belas sifat utama
yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, teori ini disusun 395. Banyaknya suku kata dalam tiap baris kakawin dsebut….
oleh….
a.Matra
d.Guru
a.Moh Yamin
b.Wreta
e.Laghu
b.Chandra Prakash Brambari
c.Lada
c.Ki Hajar Dewantara
d.Rakawi Prapanca
396. Hukum yang mengikat ada sekar alit adalah….
e.Kutilya
a.Guru laghu
d.Pada lingsa
b.Gedong cengkok
e.Titi suara
386. Ajaran Panca Dasa Pramiteng Prabhu, pertama kali
c.Tembang bawak tembang dawa
dijalankan oleh…..
a.Hayam Wuruk
d.Ken Dedes
397. Pada lingsa of pupuh Ginada is….
b.Ken Arok
e.Tunggulametung
a.4-a, 8-i, 6-a, 8-i, 8-a
c.Gajah Mada
b.4-u, 8-u, 6-a, 8-i, 4-u, 8-a
c.8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i
387. Dalam Lontar Raja Pati Gondala menyebutkan bahwa
d.8-a, 8-i, 8-a, 8-u, 8-a, 4-i, 8-a
seorang pemimpin harus memiliki upaya untuk
e.8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-a, 8-u, 8-a
menghubungkan dirinya dengan masyarakat yag disbut
dengan….
398. “Ong sembah Ninganata…” adalah kakawin yang biasanya
a.Panca Upaya Sandhi
dipakai untuk mengatarkan persembahyangan, wirama
b.Tri Upaya Sandhi
kakawin ini disebut….
c.Sad Upaya Guna
a.Swandewi
d.Sronca
d.Nawa Natya
b.Mredu Komala
e.Sronca
e.Sad Warnaning
c.Girisa
388. “…Samangkana kita tlap pangguhen tatar gelis yeka surya 399. All of kakawin in Dharma Gita is called….
bratha” Penggalan kakawin tersebut merupakan kakawin
a.Sekar rare
d.Sekar Alit
yang mencerminkan sifat seorang pemimpin yang bijaksana.
b.Sekar Madya
e.Sekar Agung
Kakawin tersebut dimuat dalam….
c.Gegendingan
a.Kakawin Ramayana,21.13
b.Kakawin Arjuna Wiwaha
400. Dharma Gita merupakan salah satu cara untuk membentuk
c.Kakawin Baratha Yudha
kepribadian yang luhur melalui usaha menyanyikan mantra –
d.Kakawin Ramayana,21.11
mantra Weda. Hal ini tersurat dalam kitab….
e.Kakawin Arjuna Wiwaha,1.1
a.Sama Weda I.829
b.Sama Weda, 338
389. Berdasarkan ajaran Nawa Natya, Seorang pemimpin harus
c.Reg Weda, IX.104.1
mengetahui cara – cara mengatasi macam – macam
d.Sama Weda I.892
kerusuhan, yang disebut dengan….
e.Reg Weda, IX.102.1
a.Wiweka
b.Samaupaya
401. Sakhaya a ni sidata punaya pra gayata is a mantra from….
c.Wira Sarwa Yudha
a.Sama Weda I.829
d.Wruh Ring Sarwa Bastra
b.Sama Weda, 338
e.Laghawangartha
c.Reg Weda, IX.104.1
d.Sama Weda I.892
390. Berdasarkan catatan sejarah, untuk pertama kalinya ajaran
e.Reg Weda, IX.102.1
Nitisastra muncul di kerajaan….
a.Ayohya
d.Kiskendha
402. “Apan Ikang dadi wwang…” is example of….
b.Magadha
e.Dwaraka
a.Sloka
d.Pupuh
c.Wirata
b.Palawakya
e.Tantri
c.Kakawin
391. Enam kesan, corak dan sifat yang utama seorang pemimpin
disebut dengan….
403. Dharma Gita yang terdiri dari empat baris dalam satu
a.Panca Upaya Sandhi
padartha, dengan jumlah suku kata yang sama dalam setiap
b.Sad Upaya Guna
barisnya disebut….
c.Sad Warnaning Rajaniti
a.Sloka
d.Pupuh
d.Sad Darsana
b.Palawakya
e.Tantri
e.Sad Upaya Sandhi
c.Kakawin
392. Dibawah ini adalah contoh – contoh kakawin, kecuali….
a.Mredu Komala
d.Swandewi

404. Pada masa Pralaya, unsure Pthiwi dievolusi oleh Brahman
menjadi….
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a.Gandha
b.Rasa
c.Rupa

d.Apah
e.Teja

c.Sarupya

415. Orang yang melaksanakan ajaran Raja Marga disebut
dengan….
405. “Demikianlah halnya Bhatara Siwa, keberadaannya pada
a.Bhakta
d.Rajin
semua mahkluk, pada akhirnya akan kembali pula pada-Nya,
b.Karmin
e.Jnanin
bagakan buih banyak tumbuhnya, tunggallah itu asalnya
c.Yogin
dari air”. Pernyataan ini teruat dalam kitab….
a.Nitisstra
d.Purana
416. Delapan tahapan yoga untuk mencapai persatuan Atman
b.Slokantara
e.Bhuwana Kosa
dengan Brahman disebut….
c.Sarasamuccaya
a.Asta Bratha
d.Astangga Yoga
b.Asta Kosala-kosali
e.Astanggi
406. “Apabila sattwa citta itu, itulah sebabnya ama menemukan
c.Asta wara
kamoksan atau kelepasan, oleh karena itu ia suci,
menyebabkan ia melaksanakan ajaran agama dan petuah 417. Tingkat kebebasan yang tertinggi dimana Atman telah dapat
guru”. Makna kalimat ini dijelaskan dalam kitab….
bersatu dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa disebut
a.Whrspati Tattwa,20
d.BG, VII.5
dengan….
b.Whrspati Tattwa,23
e.BG,VII.6
a.Sarupya
d.Sadharmya
c.Sarasamuccaya,80
b.Salokya
e.Sayujya
c.Samipya
407. Setiap jiwa manusia yang telah meninggal dunia akan
mencapai alam surga dan neraka, sebab….
418. Slogan dibawah ini yang sesuai untuk dijadikan pedoman
a.Setiap orang pernah berbuat tidak baik/buruk
hidup oleh seorang Karmin adalah….
b.Setiap orang pernah berbuat baik dan tidak baik
a.Ing Ngarso Sung Tulodo
c.Setiap orang pernah berbuat yang baik
b.Ing Madyo Mangun Karso
d.Setiap orang yang selalu berbuat dosa
c.Tut Wuri Handayani
e.Setiap orang yang selalu berbuat yang utama
d.Rame Ing gawe spi ing pamrih
e.Sep ing gawe rame ing pamrih
408. Hukum Karmaphala berlaku untuk….
a.Seseorang yang berbuat jahat
419. Bekerjalah kamu, kerjakan dengan tiada terikat olehnya,
b.Setiap orang yang berbuat benar
karena orang mendapat tujuannya yang tertinggi (Moksa)
c.Setiap orang yang berbuat baik maupun buruk
adalah dengan melakukan pekerjaan yang tidak terikat
d.Mereka yang memiliki keyakinan
olehnya. Hal ini tersurat dalam kitab suci….
e.Setiap orang yang ingin Moksa
a.Bhagawad Gita,III.16
409. Empat jalan/cara untuk mencapai persatuan Atman dengan
b.Bhagawad Gita,III.17
Brahman disebut….
c.Bhagawad Gita,III.18
a.Catur Dharma
d.Catur Marga
d.Bhagawad Gita,III.19
b.Catur Purusartha
e.Catur Paramitha
e.Bhagawad Gita,III.20
c.Catur Yuga
420. Para Maharsi pada saat melakukan tapa, yoga dan Samadhi
410. Moksa merupakan salah satu Sradha dalam ajaran agama
mampu melepaskan segala ikatan duniawi, maka beliau
Hindu, dimana kata Moksa berasal dari bahasa….
termasuk dalam tingkatan moksa yang disebut dengan….
a.Jawa Kuno
d.Kawi
a.Sarupya
d.Sadharmya
b.Sansekerta
e.Pali
b.Samipya
e.Sayujya
c.Bali
c.Salokya
411. Apabila Moksa telah tercapai maka Atman dengan Brahman 421. Hasil ciptaan atau buah pikiran manusia yang diungkapkan
itu tunggal adanya. Sloka dibawah ini yang tepat untuk itu
dengan kemahiran teknis dan merupakan wujud yang dapat
adalah….
didengar sehingga ikut memberikan kebahagiaan bathin
a.Tat Twam Asi
disebut….
b.Ekam eva adwityam Brahman
a.Budaya
d.Dharma Gita
c.Sastrayonitwat
b.Seni
e.Kepercayaan
d.Aham Brahma Asmi
c.Tari
e.Brahman Atman Aikyam
422. Tari Sang Hyang adalah Tari yang digunakan pada upacara
412. Tubuh dikatakan sebagai sarana untuk mencapai Moksa, di
Butha yadnya. Tari ini berfungsi sebagai….
dalam sloka berbunyi….
a.Penuntun Ida Bhatara
a.Dharma artha kama moksanam
b.Permohonan kemakmuran
b.Satwam Siwam Sundaram
c.Penolak bala
c.Moksanam sariram sadhanam
d.Tari kepahlawanan
d.Satyam eva jayate
e.Pemuput Karya
e.Aham Brahma asmi
423. Tari yang berfungsi mengantarkan roh orang yang meninggal
413. Kebebasan yang dicapai semasih hidup dalam ajaran agama
dari rumah menuju ke kuburan adalah….
Hindu disebut….
a.Tari Wayang lemah
d.Tari Pendet
a.Mukti
d.Jiwatman
b.Tari Topeng
e.Tari katekok jago
b.Jiwan Mukti
e.Jiwatmanam
c.Tari baris upacara
c.Amukti
424. Gerakan tangan, kaki dan mata yang menyebabkan gerak
414. Kebebasan yang dicapai dimana Atman mencapai tingkatan
seluruh tubuh yang harmonis dan bernilai seni disebut….
setaraf dengan Dewa disebut dengan….
a.Tari
d.Kesenian
a.Samipya
d.Sadharmya
b.Seni
e.Budaya
b.Sayujya
e.Salokya
c.Tembang
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b.Adri
c.Wirat

425. Semua jenis Kakawin dalam Dharma Gita disebut….
a.Sekar Rare
d.Sekar Alit
b.Sekar Madya
e.Sekar Agung
c.Palawakya

e.Girisa

438. Bhagawad Gita disebut sebagai Pancamo Weda. Bhagawad
Gita berarti….
a.Filsafat Ketuhanan
d.Lagu Pujaan
426. Menurut mitologi Dewa Siwa didalam menggerakkan alam
b.Kitab suci Hindu
e.Nyanyian Tuhan
semesta ini dengan menari. Dalam hal ini beliau diberi
c.Syair – syair pujaan
gelar….
a.Siwa Raditya
d.Prajapai
439. Karya seni keagamaan yang menggunakan media suara
b.Siwa Natharaja
e.Parama Siwa
disebut….
c.Siwa Maha Guru
a.Kesenian
d.Dharma Gita
b.Dharma Santi
e.Dharma Sedana
427. Tari Sakral yang berasal dari daerah Kalimantan adalah….
c.Dharma Tula
a.Tari Bedaya Semang
d.Tari Gantar
b.Tari Tor-tor
e.Tari Seblang
440. Sumber yang dijadikan dasar dalam menguraikan catur
c.Tari Sang Hyang
warna adalah kitab….
a.Sarasamuccaya
d.Bhagawad Gita
428. Ketika kerajaan Mataram diancam mara bahaya, Sultan
b.Nitisastra
e.Manu Smrti
Agung dan keluarganya meminta bantuan kekuatan prajurit
c.Weda
yang bersifat niskala kepada Kanjeng Ratu Kidul disertai
dengan tarian sacral yang bernama….
441. Menurut mitologi, catur warna digambarkan dengan anggota
a.Tari Bedaya Semang
d.Tari Gantar
tubuh manusia. Ksatriya lahir dari….
b.Tari Tor-tor
e.Tari Seblang
a.Kepala
d.Kaki
c.Tari Sang Hyang
b.Lengan
e.Perut
c.Tangan
429. Suatu tarian yang para penarinya membawa aat – alat
upacara yang dipersembahkan disebut….
442. Dalam usaha menuntut ilmu, seseorang wajib memohon
a.Tari Rejang
d.Tari Pendet
tuntunan kepada Hyang Widhi dalam manifestasi sebagai….
b.Tari Sang Hyang
e.Tari Baris
a.Brahma
d.Dewi Parwati
c.Tari Topeng
b.Dewai Gangga
e.Dewi Laksmi
c.Dewi Saraswati
430. Tari yang pada umumnya membawakan lakon dan sebagai
pengiring suatu upacara disebut….
443. Berikut ini adalah arti dari kata Warna dalam catur warna,
a.Tari Balih-balihan
d.Tari Pendet
kecuali….
b.Tari Sang Hyang
e.Tari Wali
a.Pilihan
d.Keturunan
c.Tari Bebali
b.Guna Karma
e.Profesi
c.Bakat kelahiran
431. Untuk menghubungkan alam sekala dengan alam niskala
pada kelir wayag lemah disimbolkan dengan….
444. Pengelompokan masyarakat menjadi empat macam
a.Benang
d.Kain putih
berdasarkan kualitas atau guna karmanya disebut….
b.Carang dadap
e.Blencong
a.Catur Marga
d.Catur Kasta
c.Uang kepeng
b.Catur Warna
e.Catur Asrama
c.Catur Warga
432. Suatu tarian yang melambangkan cinta kasih yaitu Sang
Hyang Semara turun ke dunia berwujud Panji disebut 445. Berikut ini adalah nama lain dari masa menuntut ilmu,
tarian….
kecuali….
a.Arja
d.Legong Kraton
a.Sukla Brahmacari
d.Brahmacari
b.Gambuh
e.Topeng
b.Aguron – guron
e.Asewaka Guru
c.Barong
c.Taki-takining sewaka guna widya
433. Keseluruhan hasil cipta, rasa dan karsa manusia disebut….
a.Seni
d.Tari
b.Budaya
e.Agama
c.Kepercayaan
434. Tari Sakral disebut juga dengan nama….
a.Tari Wali
d.Tari Hiburan
b.Tari Bebali
e.Tari tontonan
c.Tari Balih-balihan
435. Pupuh Smarandana adalah tergolong….
a.Sekar Rare
d.Sekar Alit
b.Sekar Madya
e.Sekar Agung
c.Tembang
436. Hukum/persyaratan pada Kakawin adalah….
a.Pada Lingsa
d.Wretta dan matra
b.Purwa Kanti
e.Mantra
c.Guru Wilangan
437. Berikut ini adalah contoh – contoh kakawin, kecuali….
a.Mredu Komala
d.Sronca

446. Taki-takining sewaka guna widya merupakan istilah yang
diambil dari kitab suci….
a.Silakrama Hal. 8
d.Slokantara
b.Sarasamuccaya
e.Nitisastra, II
c.Bhagawad Gita
447. Empat jenjang atau fase kehidupan manusia berdasarkan
petunjuk kerohanian disebut….
a.Catur Purusartha
d.Catur Paramitha
b.Catur Asrama
e.Catur Warga
c.Catur Marga Yoga
448. Ajaran Catur Asrama diuraikan dalam naskah jawa kuno yang
bernama….
a.Bhisma Parwa
d.Salya Parwa
b.Adi Parwa
e.Drona Parwa
c.Agastya Parwa
449. Jika dalam kehidupan seseorang, artha dan kama menjadi
tujuan hidupnya yang utama tetapi tetap berpedoman pada
Dharma, maka orang tersebut berada pada jenjang
kehidupan yang disebut dengan….
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a.Wanaprasta
b.Sanyasin
c.Brahmacari

d.Grehasta
e.Bhiksuka

a.Benares
b.Bombay
c.Calcuta

d.New Dehli
e.Mahenjodaro

450. Kebutuhan hidup seperti pakaian dan perhiasan dalam 461. Kelompok Astika adalah aliran filsafat yang ajarannya
ajaran Hindu disebut dengan….
sepenuhnya mengakui kebenaran Weda. Dibawah ini adalah
a.Boga
d.Tata Bhoga
beberapa nama aliran filsafat yang dimaksud, kecuali...........
b.Upa Bhoga
e.Para Bhoga
a.Carwaka
d.Samkya
c.Pari Bhoga
b.Waisasika
e.Mimamsa
c.Nyaya
451. Catur Purusa Artha disebut juga dengan istilah….
a.Catur Warga
d.Catur Marga Yoga
462. Pada mulanya penduduk asli India bertempat tinggal di
b.Catur Marga
e.Catur Paramitha
lembah sungai Sindhu. Daerah tersebut terletak di.........
c.Catur Asrama
a.India Barat Laut
d.India Tengah
b.India Utara
e.India Selatan
452. Brahmacari, Grehasta, Wanaprastha, Bhiksuka, nahan tang
c.India Barat Daya
catur Asrama ngaranya. Pernyataan tersebut diambil dari
kitab suci….
463. Setiap pemimpin suatu bangsa dan negara berkewajiban
a.Bhagawad Gita
d.Sarasamuccaya
untuk mengadakan hubungan persahabatan dengan bangsa
b.Silakrama hal.8
e.Nitisastra,II
atau negara yang lainnya secara baik dan benar serta jujur,
c.Slokantara
didalam ajaran Panca Satya disebut...........
a.Satya Laksana
d. Satya Wacana
453. Orang yang memberikan pendidikan paling utama dan
b.Satya Semaya
e. Satya Hrdya
pertama pada kita disebut….
c.Satya Mitra
a.Guru Pengajian
d.Guru Swadyaya
b.Guru Rupaka
e.Guru Reka
464. Pemimpin yang baik dan bijak adalah pemimpin yang
c.Guru Wisesa
memberikan
penerangan
yang
lembut
tatkala
masyarakatnya mengalami goncangan sosial, hal ini
454. Dalam usaha mengamalkan ajaran Catur Asrama perlu
mencerminkan sikap yang berdasarkan pada ajaran............
adanya lima pengendalian diri yang disebut dengan….
a.Indra Brata
d.Sasi Brata
a.Panca Yama Bratha
d.Panca Budindriya
b.Surya Brata
e.Kuwera Brata
b.Panca Tan Matra
e.Panca Karmendriya
c.Baruna Brata
c.Panca Sraddha
465. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk mencarikan
455. Golongan masyarakat yang memiliki tugas sebagai pendidik
jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapi, dalam
dan guru rohaniawan disebut dengan nama warna….
ajaran Panca Upaya Sandhi disebut.............
a.Brahmana
d.Sudra
a.Wikarma
d.Upeksa
b.Ksatriya
e.Wangsa
b.Lokika
e.Indrajala
c.Wesya
c.Maya
456. Salah satu tugas dari Wesya Warna adalah….
a.Mengayomi umat manusia agar terhindar dari
kegelapan hidup
b.Melindungi masyarakat dari segala macam
mara bahaya
c.Memperlancar perekonomian masyarakat
d.Tekun dan taat melakukan pekerjaan secara
tulus
e. Siap melayani setiap orang yang memerlukan
pelayanan

466. Dalam pelaksanaan Dewa yadnya, sarana pokok yang dipakai
sebagai persembahan adalah : patram, Puspam, Phalam dan
Toyam. Hal ini tersurat dalam kitab...........
a.Bhagawad Gita, IX.26
d.Slokantara
b.Sutasoma
e.Nitisastra
c.Bhagawad Gita, IX.22
467. Fungsi api dalam pelaksanaan upacara agama yang
dilaksanakan oleh umat Hindu melambangkan.................
a.Penerangan
d.Saksi Agung
b.Kesucian
e.Upakara agama
c.Kebenaran

457. Maha don kama karya berarti….
a.Artha
difungsikan
untuk
kegiatan
keagamaan
b.Artha difungsikan untuk punia
468. Dalam keadaan sakit, orang dibenarkan sembahyang dengan
c.Artha difungsikan untuk makanan, pendidikan
menggunakan sikap........
dan hiburan
a.Sawasana
d.Pada asana
d.Artha difungsikan untuk kemakmuran
b.Silasana
e.Berbaring
e.Artha difungsikan untuk menolong orang yang
c.Senyamannya
memerlukan
469. Dibawah ini adalah salah satu contoh bunga yang tidak baik
458. Pada tingkat Brahmacari diusahakan menggunakan kekuatan
digunakan dalam sembahyang adalah......
jasmani untuk kecerdasan otak yang disebut….
a.Kenanga
d.Cempaka
a.Smara Wisaya
d.Oyas Sakti
b.Tulud Nyuh
e.Mawar
b.Asewaka Guru
e.Abhiseka
c.Melati
c.Aguron-guron
470. Hari suci yang perhitungannya berdasarkan pawukon terdiri
459. Budayawan Sir John Marsall menyatakan bahwa kebudayaan
dari..... jenis hari suci.
lembah sungai Sindhu telah berkembang sejak..............
a.6
d.24
a.1500 SM
d.1200 SM
b.4
e.25
b.2500 SM
e.3500 SM
c.10
c.3000 SM
471. Hari suci Nyepi dirayakan setiap satu tahun sekali
460. Pusat-pusat kebudayaan Hindu yang berkembang di India
pada............
pada zaman Weda bertempat di..........
a.Purwanining Tilem sasih Kapitu
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b.Purnamaning sasih Kadasa
c.Pangelong 1 sasih Kadasa
d.Penanggal 1 sasih Kadasa
e.Pananggal 1 sasih Kasanga

482. Dalam epos Mahabharata, tokoh yang memiliki sifat Satwam
adalah......
a.Yudistira
d.Arjuna
b.Nakula
e.Sahadewa
c.Bima

472. Hari suci agama Hindu yang diperingati berdasarkan
perhitungan peredaran bulan, merupakan perhitungan 483. Seseorang yang memiliki sifat dan sikap pemarah, suka
berdasarkan sistem..........
mencari-cari kesalahan orang lain, berkata sembarangan dan
a.Wara
d.Yoga
juga keras kepala, berarti diliputi oleh sifat...........
b.Naksatra
e.Tithi
a.Kimburu
d.Metraya
c.Karana
b.Kuhaka
e.Kleda
c.Leja
473. Hari raya Galungan dilaksanakan setiap enam bulan sekali,
yakni pada hari Budha Kliwon Dunggulan. Dari Budha Kliwon 484. Pada zaman sekarang, dikota besar orang sangat sulit
Dunggulan
mencari
Budha
Kliwon
Pahang
mendapatkan pekerjaan, sementara tuntutan kebutuhan
lamanya...........hari
kian mendesak, sehingga mereka mencari jalan pintas untuk
a.15
d.25
memperoleh uang/harta dengan menipu dan mencuri
b.35
e.45
terhadap siapa saja. Sifat ini dalam Dasa Mala disebut...........
c.55
a.Leja
d.Ragastri
b.Kuhaka
e.Kimburu
474. Menurut kitab Bhagawad Gita, didalam diri manusia terdapat
c.Megata
2 kecenderungan yang disebut Daiwi Sampat dan Asuri
Sampat. Apabila Asuri sampat tidak dapat dikendalikan oleh 485. Berikut ini beberapa usaha dapat dilakukan untuk
manusia, maka ia akan dikuasai oleh.........
menghindari sifat Dasa Mala, kecuali............
a.Dasa Dharma
d.Tri Kaya Parisudha
a.Berbuat baik kepada siapa saja
b.Panca Yama Brata
e.Dasa Mala
b.Mengurangi keterikatan terhadap benda duniawi
c.Catur Paramitha
c.Menumbuhkan rasa kasih sayang
d.Tidak mementingkan diri sendiri
475. Sikap mudah putus asa, tidak mau berusaha, suka menundae.Memprovokasi masyarakat
nunda pekerjaan adalah sikap yang didominasi oleh guna
tamas, dalam Dasa Mala disebut.........
486. Pelaku bom Bali
pada tanggal 12 Oktober 2002,
a.Tandri
d.Kleda
mengakibatkan ribuan orang lokal dan internasional
b.Leja
e.Kutila
terbunuh. Pelaku adalah orang yang dipenuhi oleh sifatc.Kuhaka
sifat..............
a.Leja
d.Kuhaka
476. “Wasista Nimitanta menemu dukha.....” penggalan
b.Kimburu
e.Metraya
Palawakya tersebut, terdapat dalam kitab.......
c.Megata
a.Sarasamuccaya,22
d.Bhagawad Gita,II.2
b.Sarasamuccaya,12
e.Bhagawad Gita,II.4
487. Seseorang yang suka memebicarakan orang lain, menilai
c.Sarasamuccaya, 105
kekurangan orang lain, kemudian berkata-kata yang
menyakiti hati, sombong dan iri hati adalah orang yang
477. Seseorang yang cerdik, rajin, penuh semangat adalah orang
memiliki sifat.............
yang dominan dipengaruhi oleh sifat.......
a.Megata
d.Metraya
a.Satwam
d.Rajas
b.Ragastri
e.Tandri
b.Tamas
e.Moha
c.Kleda
c.Rajasika Waikerta
488. Manusia selalu ingin memperoleh kenikmatan-kenikmatan
478. Sikap tenang, sabar, bertindak hati-hati adalah sikap yang
dalam hidupnya, termasuk kenikmatan seks. Hyang Widhi
mencerminkan sifat...........
telah menyediakan jenjang kehidupan Grahasta untuk
a.Satwam
d.Rajas
menikmati itu, akan tetapi, masih ada manusia yang suka
b.Tamas
e.Moha
mencari PIL ataupun WIL. Sifat ini dalam Dasa Mala
c.Rajasika Waikerta
disebut.........
a.Metraya
d.Ragastri
479. Presiden R.I, Susilo Bambang Yudoyono adalah seorang
b.Bhaksa Buwana
e.Kimburu
presiden yang santun, berhati-hati dalam bertindak,
c.Kleda
mengakibatkan ia lambat dalam mengambil keputusan. SBY
dipengaruhi oleh sifat.....
489. Dalam Prasasti yang ditemukan di Pura Kehen dijelaskan
a.Satwam
d.Satwika Taijasa
bahwa tempat suci bagi umat Hindu khususnya yang ada di
b.Satwika Bhutadi
e.Satwika Waikerta
Bali disebut dengan istilah.........
c.Tamas
a.Puri
d.Ulon
b.Kahyangan
e.Parhyangan
480. Tiga sifat alam yang sangat mempengaruhi pergerakan
c.Hyang
energi alam ini disebut dengan.........
490. Sebutan Pura sebagai nama tempat suci agama Hindu di Bali
a.Tri Kona
d.Tri Sarira
digunakan sejak pemerintahan.........
b.Tri Guna
e.Tri Murti
a.Raja Dalem
d.Raja Udayana
c.Tri Antah Karana
b.Raja Jayapangus
e.Raja Kertabumi
c.Raja Wirabuana
481. Kepribadian manusia, dipengaruhi oleh tiga sifat energi alam
yang disebut dengan....
491. Padmasana yang memiliki 3 ruangan, menggunakan dasar
a.Tri Kona
d.Tri Sarira
bedawangnala dan memakai palih tiga disebut
b.Tri Guna
e.Tri Murti
dengan................
c.Tri Antah Karana
a.Padma Anglayang
d.Padmasari
b.Padma Agung
e.Padma Capah
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e.Padmasana

b.Jiwan Mukti
c.Paramatman

e.Siwatman

492. Gunung merupakan salah satu bentuk tempat suci umat
Hindu yang disebut dengan..........
505. Hubungan Atman dengan Brahman, tertuang dalam mantra
a.Gunung Agung
d.Gunung Semeru
Reg Weda yaitu “Aham Brahma Asmi” yang artinya...............
b.Lingga Yoni
e.Gunung Batur
a.Aku adalah engkau
d.Aku adalah kehidupan
c.Lingga Cala
b.Kita semua bersaudara
e.Aku adalah pencipta
c.Aku adalah Brahman
493. Tempat sembahyang dalam keluarga di Jawa disebut......
a.Padmasana
d.Sanggah
506. Atman dan Brahman yang tunggal, memiliki sifat tidak
b.Padarman
e.Centong
berubah dan sempurna, tidak laki-laki maupun perempuan.
c.Paibon
Sifat ini disebut dengan...........
a.Acintya
d.Awikara
494. Konsep Pura Kahyangan Tiga di cetuskan oleh.......
b.Awyakta
e.Sthanu
a.Rsi Markandya
d.Mpu Beradah
c.Sarwagatah
b.Mpu Kuturan
e.Dang Hyang Niratha
c.Maharsi Agastya
507. Atman bersifat na jayate naha niyamane artinya........
a.Awikara
d.Achodya
495. Pura Keluarga yang terkecil disebut.....
b.Awyakta
e.Adahya
a.Paibon
d.Pedarman
c.Acesyah
b.Kemulan
e.Kawitan
c.Pura Ibu
508. Hubungan timbal balik antara Atman dengan Citta dan Stula
Sarira dapat menentukan...........
496. Pembangunan Utama Mandala ditentukan oleh..............
a.Karakteristik mahkluk hidup
a.Arah gunung dan laut
d.Arah Hulu
b.Bakat mahkluk hidup
b.Arah matahari
e.Tri Mandala
c.Jenis mahkluk hidup
c.Arah Utara
d.Kemampuan mahkluk hidup
e.Keberhasilan mahkluk hidup
497. Di kompleks Pura penataran Agung Besakih terdapat tempat
khusus untuk memuja para leluhur disebut.................
509. Hasil perbuatan terdahulu yang belum habis kita nikmati
a.Paibon
d.Pedarman
pada saat itu, kita nikamati sekarang disebut…………..
b.Kemulan
e.Kawitan
a.Prarabda Karmaphala
d.Karma Kanda
c.Pura Ibu
b.Sancita Karmaphala
e.Subhakarma
c.Kryamana Karmaphala
498. Dibawah ini tergolong Pura berdasarkan konsepsi Sad
Winayaka atau Sad Kahyangan, kecuali........
510. Tujuan akhir dalam agama Hindu adalah pencapaian Moksa.
a.Pura Lempuyang d.Pura Batur
Untuk dapat mencapai Moksa, hendaknya selalu
b.Pura Goa Lawah
e.Pura Air jeruk
berpedoman pada ajaran..........
c.Pura Besakih
a.Catur Paramitha
d.Catur Purusa Artha
b.Catur Asrama
e.Catur Upaya Sandhi
499. Atman berada dimana-mana, ada disetiap mahkluk hidup.
c.Catur Marga Yoga
Sifat Atma yang demikian disebut...........
a.Nitya
d.Sarwagatah
511. Dalam ajaran agama Hindu, Punarbhawa merupakan bagian
b.Acala
e.Sthanu
dari ajaran........
c.Acintya
a.Panca Walikrama
d.Panca Karmendriya
b.Panca Sradha
e.Panca Laksana
500. Upacara yang dilakukan untuk penyucian roh seseorang
c.Panca Tan Matra
disebut..............
a.Swasta
d.Atma Wedana
512. Karma yang dilakukan sekarang, kemudian hasilnya diterima
b.Ngaben
e.Asti Wedana
pada kehidupan saat ini disebut.........
c.Sawa Wedana
a.Prarabda Karmaphala
d.Karma Kanda
b.Sancita Karmaphala
e.Subhakarma
501. Energi yang bertanggung jawab atas baik-buruknya karma
c.Kryamana Karmaphala
adalah..............
a.Atman
d.Swasta
513. Brahman adalah pencipta segala yang ada. Masa penciptaan
b.Brahman
e.Tri Guna
Brahman disebut....
c.Stula Sarira
a.Pralaya
d.Brahmanda
b.Srsti
e.Dharmakrya
502. Bila seseorang meninggal dunia, maka Stula Sariranya akan
c.Bhuana Agung
kembali keasalnya, yaitu.......
a.Panca Tan Matra
d.Panca Mahabhuta
514. Sebelum diciptakan alam semesta ini tidak ada apa-apa, yang
b.Panca Karmendriya
e.Panca Budhindriya
ada hanya Hyang Widhi, Maha Ada, Tiada duanya.
c.Panca Loka
Pernyataan ini kita temukan dalam kitab............
a.Brhad Aranyaka
d.Chandogya Upanisad
503. Atman menghidupi mahkluk hidup yang ada dibumi. Atman
b.Bhagawad Gita
e.Sarasamuccaya
menepati 7 (tujuh) alam yang disebut dengan............
c.Agastya Parwa
a.Sapta Wara
d.Sapta Rsi
515. Malam hari Brahma juga disebut dengan istilah.........
b.Sapta Patala
e.Sapta Loka
a.Brahma Nakta
d.Punarbhawa
c.Sapta Sasih
b.Brahma Widya
e.Satu Kalpa
c.Brahma Diwa
504. Atman yang menghidupi mahkluk hidup disebut
dengan............
a.Jiwatman
d.Brahman
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516. Salah satu sifat pemimpin dalam Panca Dasa Pramiteng 527. Salah satu bentuk nyata pelaksanaan Rsi Yadnya dalam
Prabhu adalah sabar dan rendah hati, yang disebut
kehidupan sehari-hari adalah..........
dengan..........
a.Saiban
d.Tri Sandhya
a.Wakmiwak
d.Wijaya
b.Menerima Tamu
e.Mempelajari Weda
b.Sarjawaupawasa
e.Teulelana
c.Membersihkan Pura
c.Tansatresna
528. Upacara Melaspas, Ngenteg Linggih adalah contoh upacara
517. Berdasarkan catatan sejarah, untuk pertama kalinya ajaran
Dewa
Yadnya
yang
waktu
pelaksanaannya
Nitisastra muncul di kerajaan Magadha (India). Sebagai tokoh
berdasarkan...........
penyusunnya adalah......
a.Nitya Karma
d.Naimitika Karma
a.Maharsi Chanakya
d.Bhagawan Wyasa
b.Insidental
e.Pranata Masa
b.Maharsi Walmiki
e.Candragupta
c.Swadharma
c.Baladewa
529. Bagian dari kitab Wedangga yang memuat tentang Yadnya
adalah kitab...........
518. Dalam kitab Bhisma Parwa, dikisahkan bahwa kesadaran
a.Siksa
d.Nirukta
Arjuna untuk berperang menegakkan Dharma bangkit
b.Chandha
e.Kalpa
kembali setelah mendapat motivasi dari sahabatnya yang
c.Wyakarana
bernama.........
a.Yudistira
d.Wibhisana
530. Yadnya berdasarkan waktu pelaksanaannya terdiri dari 3
b.Sri Kresna
e.Drona
jenis yaitu...........
c.Bhisma
a.Nitya, Naimitika dan Wuku
b.Tri Sandhya, Nitya dan Insidental
519. Lima upaya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin
c.Nitya, Naimitika, dan Insidental
disebut............
d.Nitya, Galungan dan Ngenteg Linggih
a.Panca Stiti Dharmaning Prabhu
e.Nitya, Naimitika, Melaspas
b.Panca Upaya Sandhi
c.Panca Satya
531. Persembahyangan Tri Sandhya merupakan salah satu contoh
d.Panca Siksaning Angaji
dari pelaksanaan yadnya secara..........
e.Pancamo Weda
a.Naimitika Karma
d.Nitya Karma
b.Subha Karma
e.Insidental
520. Karya seni keagamaan yang menggunakan media suara
c.Wikarma
disebut.....
a.Budaya
d.Dharma Gita
532. Dalam pelaksanaan Dewa yadnya, sarana pokok yang dipakai
b.Kesenian
e.Dharma Tula
sebagai persembahan adalah : patram, Puspam, Phalam dan
c.Dharma Santi
Toyam. Hal ini tersurat dalam kitab...........
a.Bhagawad Gita, IX.26
d.Slokantara
521. Hukum/aturan yang mengikat pada sekar alit adalah........
b.Sutasoma
e.Nitisastra
a.Guru Laghu
d.Padalingsa
c.Bhagawad Gita, IX.22
b.Gedong cengkok
e.Titi Suara
c.Tembang bawak tembang dawa
533. Dewa Rna adalah hutang kepada Hyang Widhi Wasa beserta
manifestasinya, yang dibayar dengan.......
522. Semua jenis Kakawin dalam Dharmagita disebut...........
a.Manusia Yadnya
d.Dewa Yadnya
a.Sekar Alit
d.Sekar Agung
b.Rsi Yadnya
e.Bhuta Yadnya
b.Sekar Madya
e.Sekar Macepat
c.Pitra Yadnya
c.Sekar Rare
534. Membersihkan lingkungan, menjaga kelestarian alam, hutan
523. Sloka, Palawakya, Kakawin dan Kidung termasuk kedalam
dan lautan adalah contoh nyata dari pelaksanaan...............
............
a.Manusia Yadnya
d.Dewa Yadnya
a.Dharma Wacana
d.Dharma Tula
b.Rsi Yadnya
e.Bhuta Yadnya
b.Dharma Acharya
e.Dharma Gita
c.Pitra Yadnya
c.Dharma Santi
535. Manusia menurut Bhagawad Gita memiliki 2 kecenderungan,
524. Secara etimologi, kata Yadnya berasal dari akar kata “Yaj”
yaitu.............
yang berarti........
a.Satwam-Rajas
d.Daiwi-Asuri sampad
a.Memuja, Persembahan
d.Kewajiban
b.Subha-Asubha Karma
e.Rwa-Bhineda
b.Tulus Ikhlas
e.Kesucian
c.Subha-Asubha Karma Wasana
c.Api suci
536. Semua tuntunan tentang kesusilaan akan bermanfaat bila
525. Kata Yaj kemudian berkembang menjadi beberapa bentuk
dilandasi dengan ajaran.............
kata, seperti Yajus, Yajna dan Yajamana. Yajamana
a.Tat Tvam Asi
d.Tri Parartha
berarti............
b.Tri Kaya Parisudha
e.Tut Wuri Handayani
a.Pemujaan
c.Catur Paramitha
b.Pelaksanaan Yadnya
c.Aturan tentang Yadnya
537. Ajaran yang menekankan tentang kewaspadaan, selalu
d.Orang yang melaksanakan Yadnya
bijaksana dan tidak mencampuri urusan orang lain
e.Orang yang mempersembahkan Yadnya
adalah......
a.Upeksha
d.Maitri
526. Dasar pelaksanaan Yadnya adalah.......
b.Karuna
e.Mudhita
a.Tri Rna
d.Tri Kona
c.Bhakti
b.Tri Sarira
e.Tri Mala
c.Tri Murti
538. Maitri, Karuna, Mudhita, dan Upeksha adalah bagian-bagian
dari ajaran...........
a.Catur Parartha
d.Catur Weda
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b.Catur Paramitha
c.Catur Purusa Artha

e.Cadhu Sakti

539. Kata Paramitha dalam Catur Paramitha berarti..............
a.Perbuatan luhur
d.Perbuatan jahat
b.Perbuatan sejahtera
e.Perbuatan salah
c.Perbuatan pahlawan

549. Kitab Weda yang memuat tentang ilmu politik dan ilmu
pemerintahan adalah kitab.........
a.Purana
d.Artasastra
b.Gandarwa Weda
e.Ayur Weda
c.Dhanur Weda

550. Selain kelompok kitab Wedangga dalam Weda Smrti
terdapat juga kitab Upaweda, kata “Upa” dalam hal ini
540. Tiga macam perbuatan untuk membahagiakan orang lain
berarti.........
disebut............
a.Dekat (disekitar)
d.Jauh
a.Tri Parartha
d.Tri Kona
b.Nilai
e.Ajaran
b.Tri Rna
e.Tri Mandala
c.Pemimpin
c.Tri Kaya Parisudha
551. Kitab Smrti adalah Weda yang dihimpun berdasarkan ingatan
dari hasil memahami........\
541. Wujud saling menolong dan memberikan sesuatu atau harta
a.Itihasa
d.Purana
yang kita miliki secara ikhlas disebut sikap......
b.Dharmasastra
e.Kalpa
a.Asih
d.Punia
c.Sruti
b.Bhakti
e.Sradha
c.Karuma
552. Srutistu wedo wijnyo dharmasastram tu wai smrtih, sloka ini
terdapat dalam kitab..............
542. Perwujudan cinta kasih, sujud bhakti kepada Hyang Widhi,
a.Itihasa
d.Purana
Guru dan orang tua adalah sikap yang berdasarkan pada
b.Dharmasastra,II.10
e.Kalpa
ajaran...........
c.Sruti
a.Asih
d.Punia
b.Bhakti
e.Sradha
553. Kitab Weda yang menguraikan tentang tatacara membuat
c.Karuna
bangunan suci seperti candi dan Pura adalah kitab............
a.Grhyasutra
d.Srautasutra
543. Menyayangi dan mengasihi sesama mahkluk hidup seperti
b.Kalpa Sutra
e.Sulwasutra
mengasihi diri sendiri merupakan sikap yang mencerminkan
c.Dharmasutra
ajaran..........
a.Asih
d.Punia
554. Kitab Weda yang berisi tentang irama, didalamnya terdapat
b.Bhakti
e.Sradha
guru dan laghu dalam menyanyikan weda adalah kitab........
c.Muditha
a.Chanda
d.Nirukta
b.Siksa
e.Kalpa
544. Tat Tvam Asi merupakan ajaran yang populer dalam etika
c.Wyakarana
Hindu, kata Tat berarti..........
a.Tunggal
d.Kamu
555. Ilmu
pengetahuan
tentang
jiwa
remaja
dan
b.Adalah
e.Itu/Dia
permasalahannya, termuat dalam kitab Ayur Weda pada
c.Engkau
bagian..................
a.Salya
d.Saritana
545. Anresangsya merupakan salah satu bentuk pengamalan
b.Wajikaranatantra
e.Siddistana
ajaran Tat Tvam Asi, yang berarti.........
c.Sutrathana
a.Tidak memfitnah
b.Tidak menyakiti orang lain
556. Epos Mahabharata dan Ramayana merupakan bagian
c.Jujur dan setia
kitab...........
d.Tidak mencampuri urusan orang lain
a.Arthasastra
d.Dharmasastra
e.Tidak mementingkan diri sendiri
b.Nitisastra
e.Itihasa
c.Purana
546. Kata-kata dan Bahasa merupakan sarana untuk
mengungkapkan isi perasaan, keinginan, dan pendapat 557. Kitab yang berisi tentang lagu-lagu pujaan adalah.........
kepada orang lain. Oleh karena itu, kita harus berkata yang
a.Reg Weda
d.Sama Weda
lemah lembut, disebut dengan.........
b.Yayur Weda
e.Atharwa Weda
a.Priti
d.Dama
c.Upaweda
b.Arjawa
e.Madurya
c.Harimbawa
558. Bagian Wedangga yang mempelajari tentang tata surya,
bulan, bintang, matahari dan planet adalah........
547. Badan dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan
a.Jyotisa
d.Chanda
kejujuran, Atma dengan ilmu dan tapa, akal disucikan
b.Kalpa
e.Wyakarana
dengan kebijaksanaan, terjemahan sloka tersebut, dimuat
c.Nirukta
dalam kitab..........
559. Budayawan Sir John Marsall menyatakan bahwa kebudayaan
a.Manawa Dharmasastra,V.109
lembah sungai Sindhu telah berkembang sejak..............
b.Sarasamuccaya, 22
a.1500 SM
d.1200 SM
c.Bhagawad Gita, V.10
b.2500 SM
e.3500 SM
d.Manawa Dharmasastra, V.108
c.3000 SM
e.Bhagawad Gita, IX.26
560. Pusat-pusat kebudayaan Hindu yang berkembang di India
548. Salah satu kitab-kitab Weda yang merupakan bagian dari
pada zaman Weda bertempat di..........
kitab Kalpa adalah Dharmasutra, kitab ini memuat
a.Benares
d.New Dehli
tentang.............
b.Bombay
e.Mahenjodaro
a.Ilmu hitam
d.Arsitektur
c.Calcuta
b.Pemujaan para Dewa
e.Hukum
c.Yadnya
561. Pemimpin yang baik dan bijak adalah pemimpin yang
memberikan
penerangan
yang
lembut
tatkala
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masyarakatnya mengalami goncangan sosial, hal ini
a.Awikara
d.Achodya
mencerminkan sikap yang berdasarkan pada ajaran............
b.Awyakta
e.Adahya
a.Indra Brata
d.Sasi Brata
c.Acesyah
b.Surya Brata
e.Kuwera Brata
c.Baruna Brata
573. Hubungan timbal balik antara Atman dengan Citta dan Stula
Sarira dapat menentukan...........
562. Dalam pelaksanaan Dewa yadnya, sarana pokok yang dipakai
a.Karakteristik mahkluk hidup
sebagai persembahan adalah : patram, Puspam, Phalam dan
b.Bakat mahkluk hidup
Toyam. Hal ini tersurat dalam kitab...........
c.Jenis mahkluk hidup
a.Bhagawad Gita, IX.26
d.Slokantara
d.Kemampuan mahkluk hidup
b.Sutasoma
e.Nitisastra
e.Keberhasilan mahkluk hidup
c.Bhagawad Gita, IX.22
574. Hasil perbuatan terdahulu yang belum habis kita nikmati
pada saat itu, kita nikamati sekarang disebut…………..
563. Hari suci Nyepi dirayakan setiap satu tahun sekali
a.Prarabda Karmaphala
d.Karma Kanda
pada............
b.Sancita Karmaphala e.Subhakarma
a.Purwanining Tilem sasih Kapitu
c.Kryamana Karmaphala
b.Purnamaning sasih Kadasa
c.Pangelong 1 sasih Kadasa
575. Tujuan akhir dalam agama Hindu adalah pencapaian Moksa.
d.Penanggal 1 sasih Kadasa
Untuk dapat mencapai Moksa, hendaknya selalu
e.Pananggal 1 sasih Kasanga
berpedoman pada ajaran..........
a.Catur Paramitha
d.Catur Purusa Artha
564. Hari suci agama Hindu yang diperingati berdasarkan
b.Catur Asrama
e.Catur Upaya Sandhi
perhitungan peredaran bulan, merupakan perhitungan
c.Catur Marga Yoga
berdasarkan sistem..........
a.Wara
d.Yoga
576. Lima upaya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin
b.Naksatra
e.Tithi
disebut............
c.Karana
a.Panca Stiti Dharmaning Prabhu
b.Panca Upaya Sandhi
565. “Wasista Nimitanta menemu dukha.....” penggalan
c.Panca Satya
Palawakya tersebut, terdapat dalam kitab.......
d.Panca Siksaning Angaji
a.Sarasamuccaya,22
d.Bhagawad Gita,II.2
e.Pancamo Weda
b.Sarasamuccaya,12
e.Nitisastra, V.3
c.Sarasamuccaya, 105
577. Karya seni keagamaan yang menggunakan media suara
disebut.....
566. Seseorang yang memiliki sifat dan sikap pemarah, suka
a.Budaya
d.Dharma Gita
mencari-cari kesalahan orang lain, berkata sembarangan dan
b.Kesenian
e.Dharma Tula
juga keras kepala, berarti diliputi oleh sifat...........
c.Dharma Santi
a.Kimburu
d.Metraya
b.Kuhaka
e.Kleda
578. Kata Yaj kemudian berkembang menjadi beberapa bentuk
c.Leja
kata, seperti Yajus, Yajna dan Yajamana. Yajamana
berarti............
567. Padmasana yang memiliki 3 ruangan, menggunakan dasar
a.Pemujaan
bedawangnala dan memakai palih tiga disebut
b.Pelaksanaan Yadnya
dengan................
c.Aturan tentang Yadnya
a.Padma Anglayang
d.Padmasari
d.Orang yang melaksanakan Yadnya
b.Padma Agung
e.Padma Capah
e.Orang yang mempersembahkan Yadnya
e.Padmasana
579. Tat Tvam Asi merupakan ajaran yang populer dalam etika
568. Gunung merupakan salah satu bentuk tempat suci umat
Hindu, kata Tat berarti..........
Hindu yang disebut dengan..........
a.Tunggal
d.Kamu
a.Gunung Agung
d.Gunung Semeru
b.Adalah
e.Itu/Dia
b.Lingga Yoni
e.Gunung Batur
c.Engkau
c.Lingga Cala
580. Anresangsya merupakan salah satu bentuk pengamalan
569. Konsep Pura Kahyangan Tiga di cetuskan oleh.......
ajaran Tat Tvam Asi, yang berarti.........
a.Rsi Markandya
d.Mpu Beradah
a.Tidak memfitnah
b.Mpu Kuturan
e.Dang Hyang Niratha
b.Tidak menyakiti orang lain
c.Maharsi Agastya
c.Jujur dan setia
d.Tidak mencampuri urusan orang lain
570. Dibawah ini tergolong Pura berdasarkan konsepsi Sad
e.Tidak mementingkan diri sendiri
Winayaka atau Sad Kahyangan, kecuali........
a.Pura Lempuyang
d.Pura Batur
581. Kata-kata dan Bahasa merupakan sarana untuk
b.Pura Goa Lawah
e.Pura Air jeruk
mengungkapkan isi perasaan, keinginan, dan pendapat
c.Pura Besakih
kepada orang lain. Oleh karena itu, kita harus berkata yang
lemah lembut, disebut dengan.........
571. Hubungan Atman dengan Brahman, tertuang dalam mantra
a.Priti
d.Dama
Reg Weda yaitu “Aham Brahma Asmi” yang artinya...............
b.Arjawa
e.Madurya
a.Aku adalah engkau
d.Aku adalah kehidupan
c.Harimbawa
b.Kita semua bersaudara
e.Aku adalah pencipta
c.Aku adalah Brahman
582. Salah satu kitab-kitab Weda yang merupakan bagian dari
kitab Kalpa adalah Dharmasutra, kitab ini memuat
572. Atman bersifat na jayate naha niyamane artinya........
tentang.............
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a.Ilmu hitam
b.Pemujaan para Dewa
c.Yadnya

d.Arsitektur
e.Hukum

a.Moksa
b.Adi Moksa
c.Samipya Moksa

d.Parama Moksa
e.Salokya Moksa

583. Kitab Weda yang memuat tentang ilmu politik dan ilmu 594. Kebebasan yang dicapai oleh seseorang tanpa meninggalkan
pemerintahan adalah kitab.........
bekas atau tanpa bekas disebut….
a.Purana
d.Artasastra
a.Samipya Moksa
d.Moksa
b.Gandarwa Weda
e.Ayur Weda
b.Salokya Moksa
e.Adi Moksa
c.Dhanur Weda
c.Parama Moksa
584. Selain kelompok kitab Wedangga dalam Weda Smrti 595. Empat jalan/cara untuk mencapai persatuan Atman dengan
terdapat juga kitab Upaweda, kata “Upa” dalam hal ini
Brahman disebut dengan….
berarti.........
a.Catur Dharma
d.Catur Marga
a.Dekat (disekitar)
d.Jauh
b.Catur Purusartha
e.Catur Paramitha
b.Nilai
e.Ajaran
c.Catur Yuga
c.Pemimpin
596. Kebebasan yang dicapai semasih hidup dalam ajaran agama
585. Kitab Weda yang menguraikan tentang tatacara membuat
Hindu di sebut dengan....
bangunan suci seperti candi dan Pura adalah kitab............
a.Mukti
d.Jiwatman
a.Grhyasutra
d.Srautasutra
b.Jiwan Mukti
e.Jiwatmanam
b.Kalpa Sutra
e.Sulwasutra
c.Amukti
c.Dharmasutra
586. Kitab Weda yang berisi tentang irama, didalamnya terdapat 597. Menurut perhitungan filosof Hindu, menyatakan bahwa satu
guru dan laghu dalam menyanyikan weda adalah kitab........
kalpa adalah kurang lebih selama….tahun
a.Chanda
d.Nirukta
a.432 juta Tahun
d.234 tahun
b.Siksa
e.Kalpa
b.432 Tahun
e.324 juta Tahun
c.Wyakarana
c.234 juta tahun
587. Brahman adalah pencipta segala yang ada. Masa penciptaan 598. Dibawah ini yang tergolong mahkluk ciptaan Hyang Widhi
Brahman disebut....
yang hanya memiliki Ekapramana adalah ….
a.Pralaya
d.Brahmanda
a.Bangsa burung
d.Bangsa Kuda
b.Srsti
e.Dharmakrya
b.Bangsa Kucing
e.Bangsa Rumput
c.Bhuana Agung
c.Bangsa ular
588. Sebelum diciptakan alam semesta ini tidak ada apa-apa, yang 599. Karmaphala ngaran ika, phalaning gawe hala hayu, artinya
ada hanya Hyang Widhi, Maha Ada, Tiada duanya.
yang disebut dengan nama karmaphala adalah….
Pernyataan ini kita temukan dalam kitab............
a.Semua perbuatan baik atau buruk
a.Brhad Aranyaka
d.Chandogya Upanisad
b.Hanya perbuatan yang utama
b.Bhagawad Gita
e.Sarasamuccaya
c.Hanya Perbuatan yang baik
c.Agastya Parwa
d.Semua perbuatan buruk
e.Semua orang berbuat yang utama
589. Para Maharsi pada saat melakukan tapa, yoga, dan Samadhi
mampu melepaskan segala ikatan duniawi, maka beliau 600. Kitab Whraspati Tatwa menyatakan bahwa perjelmaan yang
termasuk dalam tingkat Moksa….
berbeda – beda disebabkan oleh karma wasana. Bila dalam
a.Sarupya
d.Salokya
hidupnya terdahulu senantiasa bersikap bijaksana,
b.Samipya
e.Sayujya
kemungkinan menjelma menjadi manusia yang memiliki
c.Sadharmya
sifat….
a.Dewa
d.Naga
590. “Sasi wimba haneng gata mesi banyu, asing suci nirmala
b.Daitya
e.Widyadara
mesi wulan, iwa mangkana rakwa kiteng kadadin,
c.Raksasa
ringangambeki yoga kiteng sekala” bait kakawin diatas
terdapat dalam kakawin….
601. Berdasarkan catatan sejarah, untuk pertama kalinya ajaran
a.Arjuna Wiwaha
d.Bhomantaka
Nitisastra muncul di India. Sebagai tokoh penyusunnya
b.Bharata Yudha
e.Sutasoma
adalah….
c.Ramayana
a.Maharsi Chanakya
d.Bhagawan Wyasa
b.Maharsi Walmiki
e.Candragupta
591. Seorang Rsi yang sangat berjasa dalam mendirikan ajaran
c.Baladewa
yoga untuk pertama kalinya adalah….
a.Rsi Patanjali
d.Rsi Kanada
602. Pada zaman Brahmana di India aktivitas kehidupan
b.Rsi Panini
e.Rsi Kapila
beragama lebih menonjolkan bidang….
c.Rsi Gotama
a.Filsafat agama
d.Itihasa Agama
b.Susila agama
e.Fungsi catur warna
592. Slogan di bawah ini yang paling cocok dijadikan pedoman
c.Ritual
hidup oleh pengikut ajaran Karma Marga adalah….
a.Ing Ngarso Sung Tulodo
603. Pemimpin yang selalu mampu menciptakan rasa aman dari
b.Ing Madyo Mangun Karso
kekacauan masyarakat yang dipimpinnya adalah merupakan
c.Tut Wuri Handayani
kelebihan dari tipe pemimpin….
d. Rame Ing Gawe sepi Ing Pamrih
a.Populistis
d.Karismatik
e.Sepi ing Gawe rame ing pamrih
b.Paternalistis
e. Otokratis
c.Militeristis
593. Kebebasan yang dicapai oleh seseorang dengan
meninggalkan bekas – bekas berupa abu disebut….
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604. Bila kenyamanan, keamanan
kurang terkontrol secara
kebersamaan muncul dan
massa, adalah merupakan
pemimpin….
a.Populistis
b.Demokatik
c.Militeristis

dan kesejahteraan masyarakat
b.Sarasamuccaya,12
e.Nitisastra, V.3
akal sehat, rasa egoisme
c.Sarasamuccaya, 105
akhirnya muncul kebrutalan
salah satu kelemahan dari 615. Pada zaman sekarang, dikota besar orang sangat sulit
mendapatkan pekerjaan, sementara tuntutan kebutuhan
d.Karismatik
kian mendesak, sehingga mereka mencari jalan pintas untuk
e. Otokratis
memperoleh uang/harta dengan menipu dan mencuri
terhadap siapa saja. Sifat ini dalam Dasa Mala disebut...........
a.Leja
d.Ragastri
605. Menurut penuturan sejarah yang ada, untuk pertama kalinya
b.Kuhaka
e.Kimburu
ajaran
kepemimpinan
Hindu
c.Megata
(Nitisastra) dinyatakan muncul di….
a.Kerajaan Majapahit
d.Kerajaan Ayodhya
616. Padmasana yang memiliki 3 ruangan, menggunakan dasar
b.Kerajaan Hastinapura
e. Kerajaan Magada
bedawangnala dan memakai palih tiga disebut
c.Kerajaan Kutai
dengan................
a.Padma Anglayang
d.Padmasari
606. Lembah sungai Sindhu memiliki kondisi tanah sangat subur
b.Padma Agung
e.Padma Capah
dan juga memiliki lima aliran anak sungai pada hulunya.
e.Padmasana
Kelima aliran anak sungai tersebut disebut….
a.Panca Nadi
d.Panca Sagara
617. Berikut ini adalah beberapa tindakan yang menunjukkan
b.Panca Giri
e.Panca Aksara
upaya – upaya untuk menjaga kesucian tempat suci,
c.Panca Dwipa
kecuali…..
a. Masuk ke tempat suci tidak dalam keadaan cuntaka
607. Menurut penuturan sejarah agama Hindu di India
b. Melarang binatang masuk tempat suci
menyatakan bahwa konsepsi Catur Asrama telah
c. Menyisir rambut di tempat suci
berkembang pada zaman….
d. Masuk ke tempat suci dengan pikiran bersih
a.Upanisad
d.Kerta Yuga
e. Berbuat dan berkata yang baik dan benar
b.Weda
e.Dwapara Yuga
c.Brahmana
618. Atman yang menghidupi mahkluk hidup disebut
dengan............
608. Kelompok Astika adalah aliran filsafat yang ajarannya
a.Jiwatman
d.Brahman
sepenuhnya mengakui kebenaran Weda, di bawah ini adalah
b.Jiwan Mukti
e.Siwatman
beberapa nama aliran filsafat yang dimaksud, kecuali….
c.Paramatman
a.Carwaka
d.Waisasika
b.Samkya
e.Nyaya
619. Atman bersifat na jayate naha niyamane artinya........
c.Mimansa
a.Awikara
d.Achodya
609. Budayawan Sir John Marsall menyatakan bahwa kebudayaan
b.Awyakta
e.Adahya
lembah sungai Sindhu telah berkembang sejak..............
c.Acesyah
a.1500 SM
d.1200 SM
b.2500 SM
e.3500 SM
620. Hubungan Atman dengan Brahman, tertuang dalam mantra
c.3000 SM
Reg Weda yaitu “Aham Brahma Asmi” yang artinya...............
a.Aku adalah engkau
d.Aku adalah kehidupan
610. Pemimpin yang selalu mampu menciptakan rasa aman dari
b.Kita semua bersaudara
e.Aku adalah pencipta
kekacauan masyarakat yang dipimpinnya adalah merupakan
c.Aku adalah Brahman
kelebihan dari tipe pemimpin….
a.Populistis
d.Karismatik
621. Dalam ajaran agama Hindu, Punarbhawa merupakan bagian
b.Paternalistis
e. Otokratis
dari ajaran........
c.Militeristis
a.Panca Walikrama
b.Panca Sradha
611. Dalam pelaksanaan Dewa yadnya, sarana pokok yang dipakai
c.Panca Tan Matra
sebagai persembahan adalah : patram, Puspam, Phalam dan
d.Panca Karmendriya
Toyam. Hal ini tersurat dalam kitab...........
e.Panca Laksana
a.Bhagawad Gita, IX.26
d.Slokantara
b.Sutasoma
e.Nitisastra
622. Hasil perbuatan terdahulu yang belum habis kita nikmati
c.Bhagawad Gita, IX.22
pada saat itu, kita nikamati sekarang disebut…………..
a.Prarabda Karmaphala
d.Karma Kanda
612. Hari suci agama Hindu yang diperingati berdasarkan
b.Sancita Karmaphala
e.Subhakarma
perhitungan peredaran bulan, merupakan perhitungan
c.Kryamana Karmaphala
berdasarkan sistem..........
a.Wara
d.Yoga
623. Kitab Whraspati Tatwa menyatakan bahwa perjelmaan yang
b.Naksatra
e.Tithi
berbeda – beda disebabkan oleh karma wasana. Bila dalam
c.Karana
hidupnya terdahulu senantiasa bersikap bijaksana,
kemungkinan menjelma menjadi manusia yang memiliki
613. Seseorang yang memiliki sifat dan sikap pemarah, suka
sifat….
mencari-cari kesalahan orang lain, berkata sembarangan dan
a.Dewa
d.Naga
juga keras kepala, berarti diliputi oleh sifat...........
b.Daitya
e.Widyadara
a.Kimburu
d.Metraya
c.Raksasa
b.Kuhaka
e.Kleda
c.Leja
624. Brahman adalah pencipta segala yang ada. Masa penciptaan
Brahman disebut....
614. “Wasista Nimitanta menemu dukha.....” penggalan
a.Pralaya
d.Brahmanda
Palawakya tersebut, terdapat dalam kitab.......
b.Srsti
e.Dharmakrya
a.Sarasamuccaya,22
d.Bhagawad Gita,II.2
c.Bhuana Agung
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c.Wikarma
625. Menurut perhitungan filosof Hindu, menyatakan bahwa satu 635. Membersihkan lingkungan, menjaga kelestarian alam, hutan
kalpa adalah kurang lebih selama….tahun
dan lautan adalah contoh nyata dari pelaksanaan...............
a.432 juta Tahun
d.234 tahun
a.Manusia Yadnya
d.Dewa Yadnya
b.432 Tahun
e.324 juta Tahun
b.Rsi Yadnya
e.Bhuta Yadnya
c.234 juta tahun
c.Pitra Yadnya
626. Lima upaya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin 636. Tat Twam Asi adalah dasar dan pedoman susila di dalam
disebut............
Agama Hindu, dimana ajarannya menekankan padaajaran…..
a.Panca Stiti Dharmaning Prabhu
a. Kebahagiaan
b.Panca Upaya Sandhi
b. Kesempurnaan
c.Panca Satya
c. Kesejahteraan
d.Panca Siksaning Angaji
d. Kekuasaan
e.Pancamo Weda
e. Kasih saying
627. Dalam Lontar Raja Pati Gondala menyebutkan bahwa 637. Tat Tvam Asi merupakan ajaran yang populer dalam etika
seorang pemimpin harus memiliki upaya untuk
Hindu, kata Tat berarti..........
menghubungkan dirinya dengan masyarakat yag disbut
a.Tunggal
d.Kamu
dengan….
b.Adalah
e.Itu/Dia
a.Panca Upaya Sandhi
c.Engkau
b.Tri Upaya Sandhi
c.Sad Upaya Guna
638. Anresangsya merupakan salah satu bentuk pengamalan
d.Nawa Natya
ajaran Tat Tvam Asi, yang berarti.........
e.Sad Warnaning
a.Tidak memfitnah
b.Tidak menyakiti orang lain
628. Mantriwira, artinya memiliki sifat pemberani dalam
c.Jujur dan setia
membela Negara, adalah bagian dari…..
d.Tidak mencampuri urusan orang lain
a. Asta Bratha
e.Tidak mementingkan diri sendiri
b. Nawa Natya
c. Panca Dasa Pramiteng Prabhu
639. Kata-kata dan Bahasa merupakan sarana untuk
d. Panca Upaya Sandhi
mengungkapkan isi perasaan, keinginan, dan pendapat
e. Sad Warnaning Rajaniti
kepada orang lain. Oleh karena itu, kita harus berkata yang
lemah lembut, disebut dengan.........
629. Karya seni keagamaan yang menggunakan media suara
a.Priti
d.Dama
disebut.....
b.Arjawa
e.Madurya
a.Budaya
d.Dharma Gita
c.Harimbawa
b.Kesenian
e.Dharma Tula
c.Dharma Santi
640. Salah satu kitab-kitab Weda yang merupakan bagian dari
kitab Kalpa adalah Dharmasutra, kitab ini memuat
tentang.............
630. Kata Yaj kemudian berkembang menjadi beberapa bentuk
a.Ilmu hitam
d.Arsitektur
kata, seperti Yajus, Yajna dan Yajamana. Yajamana
b.Pemujaan para Dewa
e.Hukum
berarti............
c.Yadnya
a.Pemujaan
b.Pelaksanaan Yadnya
641. Kitab Weda yang memuat tentang ilmu politik dan ilmu
c.Aturan tentang Yadnya
pemerintahan adalah kitab.........
d.Orang yang melaksanakan Yadnya
a.Purana
d.Artasastra
e.Orang yang mempersembahkan Yadnya
b.Gandarwa Weda
e.Ayur Weda
c.Dhanur Weda
631. Dasar pelaksanaan Yadnya adalah.......
a.Tri Rna
d.Tri Kona
642. Selain kelompok kitab Wedangga dalam Weda Smrti
b.Tri Sarira
e.Tri Mala
terdapat juga kitab Upaweda, kata “Upa” dalam hal ini
c.Tri Murti
berarti.........
a.Dekat (disekitar)
d.Jauh
632. Salah satu bentuk nyata pelaksanaan Rsi Yadnya dalam
b.Nilai
e.Ajaran
kehidupan sehari-hari adalah..........
c.Pemimpin
a.Saiban
d.Tri Sandhya
b.Menerima Tamu
e.Mempelajari Weda
643. Ilmu
pengetahuan
tentang
jiwa
remaja
dan
c.Membersihkan Pura
permasalahannya, termuat dalam kitab Ayur Weda pada
bagian..................
633. Yadnya berdasarkan waktu pelaksanaannya terdiri dari 3
a.Salya
d.Saritana
jenis yaitu...........
b.Wajikaranatantra
e.Siddistana
a.Nitya, Naimitika dan Wuku
c.Sutrathana
b.Tri Sandhya, Nitya dan Insidental
c.Nitya, Naimitika, dan Insidental
644. Kitab yang berisi tentang lagu-lagu pujaan adalah.........
d.Nitya, Galungan dan Ngenteg Linggih
a.Reg Weda
d.Sama Weda
e.Nitya, Naimitika, Melaspas
b.Yayur Weda
e.Atharwa Weda
c.Upaweda
634. Persembahyangan Tri Sandhya merupakan salah satu contoh
dari pelaksanaan yadnya secara..........
645. Bagian Wedangga yang mempelajari tentang tata surya,
a.Naimitika Karma
d.Nitya Karma
bulan, bintang, matahari dan planet adalah........
b.Subha Karma
e.Insidental
a.Jyotisa
d.Chanda
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b.Kalpa
c.Nirukta

e.Wyakarana

d. Wedo’kilo dharma mulam
e. Itihasa Puranabhyam wedam samupa

646. Para Maharsi pada saat melakukan tapa, yoga, dan Samadhi 655. Penerapan hokum yang disesuaikan pada asas – asas
mampu melepaskan segala ikatan duniawi, maka beliau
tertentu seperti kebiasaan – kebiasaan setempat (desa, kala,
termasuk dalam tingkat Moksa….
dan patra) berarti peninjauan sumber hokum dalam arti…..
a.Sarupya
d.Salokya
a. Sejarah
b.Samipya
e.Sayujya
b. Sosiologi
c.Sadharmya
c. Filsafat
d. Formil
647. Hasil ciptaan atau buah pikiran manusia yang diungkapkan
e. Budaya
dengan kemahiran teknis dan merupakan wujud yang dapat
didengar sehingga ikut memberikan kebahagiaan bathin 656. Kitab Weda yang berisi tentang irama, didalamnya terdapat
disebut….
guru dan laghu dalam menyanyikan weda adalah kitab........
a.Budaya
d.Dharma Gita
a.Chanda
d.Nirukta
b.Seni
e.Kepercayaan
b.Siksa
e.Kalpa
c.Tari
c.Wyakarana
648. Jika dalam kehidupan seseorang, artha dan kama menjadi 657. Kitab Weda yang menguraikan tentang tatacara membuat
tujuan hidupnya yang utama tetapi tetap berpedoman pada
bangunan suci seperti candi dan Pura adalah kitab............
Dharma, maka orang tersebut berada pada jenjang
a.Grhyasutra
d.Srautasutra
kehidupan yang disebut dengan….
b.Kalpa Sutra
e.Sulwasutra
a.Wanaprasta
d.Grehasta
c.Dharmasutra
b.Sanyasin
e.Bhiksuka
c.Brahmacari
658. Apabila orang – orang meniru tingkah laku orang – orang
yang beradab sebagai contoh berperilaku dalam kehidupan,
649. Pengelompokan masyarakat menjadi empat macam
maka menurut Manawa Dharmasastra dikatakan bersumber
berdasarkan kualitas atau guna karmanya disebut….
kepada……
a.Catur Marga
d.Catur Kasta
a. Sruti
b.Catur Warna
e.Catur Asrama
b. Smrti
c.Catur Warga
c. Acara
d. Atmanastuti
650. Salah satu tujuan dari Wiwaha adalah untuk mendapatkan
e. Sila
keturunan, terutama keturunan yang suputra. Suputra
artinya……
659. Agama memiliki kemampuan daya dorong yang mendalam
a. Anak yang dibanggakan
kepada umatnya untuk membangun secara dinamis, yang
b. Anak yang cerdas
merupakan fungsi agama sebagai…
c. Anak yang menyebrangkan orang tuanya dari neraka ke
a. Daya dorong untuk berbuat baik
sorga
b. Obat atas kegagalan
d. Anak yang membawa berkah bagi orangtuanya
c. Pemberi ketentraman hati
e. Anak yang mampu menjadi pemimpin dunia
d. Motivator dan dinamisator
e. Kolaborator
651. Sistim perkawinan menurut agama Hindu diuraikan dalam
kitab…..
660. Kebahagiaan rohani sebagai tujuan akhir Agama Hindu,
a. Nitisastra
dikenal dengan istilah….
b. Manawa Dharma Sastra
a. Jagadhita
c. Slokantara
b. Moksa
d. Sarasamuccaya
c. Sorga
e. Bhagawad Gita
d. Artha
e. Rta
652. Menurut Manawa Dharmasastra, III. 32 disebutkan bahwa
bentuk perkawinan suka sama suka antara seorang wanita 661. Tujuan manusia yang paling hakiki adalah tercapainya empat
dengan pria disebut dengan…..
hakikat tujuan hidup manusia yang disebut……
a. Gandharwa Wiwaha
a. Catur asrama
b. Daiwa Wiwaha
b. Catur purusa artha
c. Paisaca Wiwaha
c. Catur paramita
d. Prajapati Wiwaha
d. Catur dharma
e. Raksasa Wiwaha
e. Catur Pariksa
653. Menurut Manawa Dharmasastra terdapat delapan jenis 662. Dalam kitab Sarasamuscaya, Kama, diibaratkan sebagai….
sistim perkawinan. Salah satunya adalah system yang sama
a. Perahu
dengan system ngerorod di Bali, yaitu…..
b. Angin
a. Daiwa Wiwaha
c. Ombak
b. Gandharwa Wiwaha
d. Pulau harapan
c. Raksasa Wiwaha
e. Air
d. Paisaca Wiwaha
e. Prajapati Wiwaha
663. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Weda berasal dari kata
……., yang berarti tahu.
654. Kitab suci Weda merupakan sumber hokum utama/pertama.
a. Wed
Hal ini diungkapkan dengan sloka …
b. Wid
a. Srutistu wedo wijneyo dharmasastram tu wai smrtih
c. Wedh
b. Sastrayonitwat
d. Widh
c. Srutir Wedah samakhyato dharmasastram tu wai smrti
e. Widdhi
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673. Dalam Wrhaspati Tattwa dijelaskan, apabila Guna Sattwam
664. Kitab smerti yang memuat ajaran-ajaran suci dalam bentuk
yang lebih dominan dalam diri manusia maka atmanya akan..
cerita-cerita kepahlawanan atau wira carita seperti Maha
a. Mencapai sorga
Bharata adalah……
b. Mencapai moksa
a. Upanisad
c. Lahir sebagai manusia
b. Itihasa/ epos
d. Lahir sebagai binatang
c. Purana
e. Lahir sebagai tumbuhan
d. Wedanta
e. Brahma sutra
674. Sedangkan apabila Sattwam, Rajas, Tamas seimbang maka
665. Diantara kitab suci agama Hindu maka kitab yang tertua
akan mengantarkan roh seseorang mencapai…
adalah…
a. Mencapai sorga
a. Reg Weda
b. Mencapai moksa
b. Sama Weda
c. Lahir sebagai manusia
c. Yajur Weda
d. Lahir sebagai binatang
d. Atharwa Weda
e. Lahir sebagai tumbuhan
e. Ayur Weda
675. Tiga lapis badan mausia dalam Agama Hindu disebut….
666. Berikut ini adalah Resi Penerima Wahyu Weda Sruti,
a. Tri loka
kecuali…
b. Tri Sarira
a. Atri
c. Tri Kosa
b. Baradwaja
d. Tri Dosa
c. Wiswamitra
e. Tri Kona
d. Grtsamada
e. Pulaha
676. Badan yang terbuat dari unsur makanan dalam panca maya
kosa disebut….
667. Pengkodifikasian Sama Weda dibantu oleh siswa Rsi Wiyasa,
a. Prana maya kosa
yaitu kecuali….
b. Anamaya kosa
a. Jaimini
c. Anandamayakosa
b. Sumantu
d. Antah maya kosa
c. Pulaha
e. Manomayakosa
d. Waisampayana
e. Brigu
677. Salah satu bagian dari Tri Kaya Parisuddha adalah wacika
parisuddha artinya…
668. Wejangan-wejangan Krisna kepada Arjuna disusun menjadi
a. Berpikir yang baik
kitab suci Bhagawad Gita, terdapat dalam kitab….
b. Berkata yang baik
a. Ramayana
c. Berbuat yang baik
b. Mahabharata
d. Berpikir, berkata, dan berbuat yang baik
c. Purana
e. Tahan uji
d. Upanisad
e. Wedangga
678. Upaya mewujudkan wacika parisuddha dalam kehidupan
sehari-hari dapat dilakukan dengan..
669. Weda yang merupakan kitab suci yang di wahyukan secara
a. Tidak ingkar janji
langsung oleh Sang Hyang Widhi kepada para Maha Rsi
b. Tidak mencuri
disebut…..
c. Tidak membunuh
a. Sruti
d. Tidak iri hati
b. Smrti
e. Tidak tidak membakar milik orang lain
c. Itihasa
d. Purana
679. Agama Himdu memiliki dasar keyakinan. Lima dasar
e. Astangga Yoga
keyakinan umat Hindu disebut Panca sradha. Kata Sradha
memiliki makna…
670. Ramayana yang mengisahkan perjalanan awatara Wisnu
a. Dasar
sebagai Sri Rama yang disusun oleh….
b. Pondasi
a. Rsi Wyasa
c. Tempat
b. Rsi Bharadwaja
d. Rumah
c. Rsi Walmiki
e. Yakin
d. Rsi Kalidasa
e. Mpu Gni Jaya
680. Percaya dengan adanya kelahiran yang berulang-ulang dalam
Agama Hindu disebut….
671. Tiga perilaku atau gerak yang patut disucikan disebut….
a. Brahman
a. Tri Sandhya
b. Atman
b. Tri Kaya Parisuddha
c. Samsarga
c. Tri Paramartha
d. Karmaphala
d. Tri Sarira
e. Samsara
e. Tri Sdhaka
681. Istilah Punarbhawa berasal dari kata, punar dan bhawa.
672. Tri Guna terdiri dari sattwam, rajas, tamas. Ciri-ciri yang lebih
Punar artinya….
banyak diperlihatkan guna tamas adalah…
a. Lahir
a. Pikiran bergerak
b. Hasil
b. Pikiran tenang
c. Tumbuh
c. Hidup dalam damai
d. Punah
d. Pikiran gelap
e. Kembali
e. Lahir sebagai manusia
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682. Sisa-sisa perbuatan dalam kehidupan terdahulu yang baru
c. Caru Manca Sato
kita nikmati sekarang disebut…
d. Caru Balik Sumpah
a. Karma phala
e. Tawur
b. Kriyamana karmaphala
c. Sancita karmaphala
691. Tujuan dari upacara Ngaben pada hakikatnya merupakan
d. Prarabda karmaphala
upaya untuk…..
e. Karma sentana
a. Menjadikan abu karena akan dibuang ke laut
b. Agar tidak dikubur, karena dengan demikian areal akan
683. Jika perbuatan baik maupun buruk yang kita lakukan pada
habis
kehidupan sekarang ini, langsung kita rasakan akibatnya
c. Agar sang roh mampu mencapai sorga dan akhirnya
maka hal ini disebut….
moksa
a. Prarabda Karmaphala
d. Mengembalikan badan jasmani kepada unsur Panca
b. Sancita Karmaphala
maha Bhuta
c. Kriyamana Karmaphala
e. Agar Roh mendapat Sorga
d. Wasana Karmaphala
e. Karma sentana
692. Pelaksanaan Rsi Yadnya dapat dilakukan secara sekala
maupun niskala. Berikut ini adalah pelaksanaan upacara Rsi
684. Tujuan tertinggi umat Hindu adalah moksa. Istilah moksa
Yadnya secara niskala…..
berasal dari bahasa sanskerta yaitu …….yang artinya bebas.
a. Melaksanakan upacara Dwijati
a. Mok
b. Memberi bantuan dana punia kepada sulinggih
b. Muks
c. Memberikan makanan (bojana) kepada sulinggih
c. Moc
d. Melaksanakan ajaran para Rsi
d. Muk
e. Membaca Kitab Suci
e. Muksa
693. Buwana Agung dan Buawana Alit merupakan penamaan dari
685. Salah satu pernyataan keesaan Hyang Widhi disebut dalam
makrokosmos dan mikrokosmos. Di dalam ajaran Agama
Tri Sandhya yang berbunyi “Eko narayana nadwityo’sti
Hindu maka yang dimaksud dengan makrokosmos adalah..
kascit”, yang artinya…
a. Bumi, matahari, dan bulan
a. Tuhan hanya satu para bijak menyebut dengan banyak
b. Manusia
nama
c. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini
b. Hanya Tuhanlah yang tunggal adanya
d. Seluruh ruang angkasa yang sangat luas
c. Hanya satu tuhan sama sekali tidak ada duanya.
e. Semua gugusan galaksi, bintang, planet, bumi, dan
d. Tuhan hanya tunggal dan sebagai payung badan
bulan
jasmani
e. Tuhan satu berada dimana-mana
694. Ajaran kepemimpinan yang diajarkan oleh Sri Rama kepada
Wibhisana adalah......
686. Upacara manusa yadnya yang secara simbolis dilakukan
a. Asta Iswarya
sebagai upaya meredam sad ripu yang ada dalam diri
b. Asta Bratha
manusia adalah…
c. Asta dasa Parwa
a. Otonan
d. Asta Sidhi
b. Tiga bulan
e. Asta Kosala Kosali
c. Potong gigi
d. Kepus puser
695. Sedangkan apah dalam panca mahabhuta adalah…
e. Pawiwahan
a. Zat padat
b. Zat cair
687. Upacara bhuta yadnya dengan sarana utama caru lima ekor
c. Zat gas
ayam disebut…..
d. Panas/cahaya
a. Eka sato
e. Akasa
b. Panca sato
c. Panca kelud
696. Pada hakikatnya antara Buwana Agung dan Buwana Alit
d. Panca wali karma
adalah sama yaitu terdiri atas….
e. Panca Wisaya
a. Panca karmendriya
b. Panca Indriya
688. Sedangkan upacara Bhuta Yadnya yang menggunakan
c. Panca Maha bhuta
berbagai jenis hewan yang dilaksanakan seratus tahun sekali
d. Panca Bhudindriya
adalah……
e. Atman
a. Panca Wali Krama
b. Eka Karya
697. Lima benih unsur alam semesta, dalam ajaran agama hindu
c. Panca Sato
disebut……
d. Eka sato
a. Panca Maha Bhuta
e. Eka Dasa Rudra
b. Panca Tan Matra
c. Panca Bhudindriya
689. Upakara bhuta yadnya yang terkecil (nista) adalah….
d. Panca Karmendriya
a. Segehan
e. Panca Sraddha
b. Eka sato
c. Panca sato
698. Dalam ajaran Agama Hindu Badan manusia terdiri dari tiga
d. Panca kelud
lapis yang disebut….
e. Dasa rudra
a. Tri Sadhaka
b. Tri Sarira
690. Upacara yang dilakukan sehari sebelum Nyepi dikenal
c. Tri Kona
dengan ….
d. Tri Loka
a. Caru ayam Eka sato
e. Tri Buana
b. Rsi Gana
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699. Sehari setelah perayaan Saraswati disebut banyu pinaruh
b. Dewi Durga
yang jatuh setiap….
c. Dewi Melanting
a. Sabtu Kliwon Watugunung
d. Dewi Uma
b. Sabtu Umanis Watugunung
e. Dewi Saraswati
c. Minggu Paing Sinta
d. Minggu Paing Landep
709. Tat Twam Asi adalah dasar dan pedoman susila di dalam
e. Minggu Pon dungulan
Agama Hindu, dimana ajarannya menekankan padaajaran…..
a. Kebahagiaan
700. Pada pangelong ke- 14 sasih ke pitu umat Hindu merayakan
b. Kesempurnaan
hari raya sebagai penebusan dosa yaitu…
c. Kesejahteraan
a. Saraswati
d. Kekuasaan
b. Siwa Ratri
e. Kasih sayang
c. Galungan
d. Nyepi
710. Butha Yadnya adalah Yadnya kepada para Bhuta. Hal ini
e. Pagerwesi
dimuat dalam kitab...........
a.Manawa Dharmasastra, 1.5
701. Hari raya Nyepi setiap tahun dirayakan pada sasih…
b.Manawa Dharmasastra,1.6
a. Kanem
c.Manawa Dharmasastra, 1.7
b. Kapitu
d.Manawa Dharmasastra, 1.8
c. Kaulu
e.Manawa Dharmasastra, 1.9
d. Kasanga
e. Kadasa
711. Pelaksanaan Yadnya kepada para Dewa, sesungguhnya
adalah ditujukan kepada Hyang Widhi. Hal ini dimuat
702. Hari raya Kuningan jatuh setiap Sabtu Kliwon wuku…
didalam kitab...........
a. Sinta
a.Bhagawad Gita, IV.24
d.Dharmasastra,1.4
b. Gumbreg
b.Dharmasastra,1.6
e.Dharmasastra, 1.5
c. Kuningan
c.Bhagawad Gita, IV.6
d. Dungulan
e. Klau
712. Dalam kehidupan manusia, pikiran memegang peranan
penting, pikiranlah sebagai penggerak indria yang lain. Oleh
703. Masa Bhiksuka adalah merupakan masa untuk….
sebab itu, pikiran perlu disucikan dengan….
a. Menuntut ilmu pengetahuan suci
a. Air
b. Mencari harta untuk memnuhi kama
b. Kebenaran
c. Mengendalikan kama
c. Ilmu
d. Melepaskan ikatan duniawi
d. Tapa
e. Masa berkeluarga
e. Buddhi
704. Masa menuntut ilmu pengetahuan dalam catur asrama
713. Untuk menjaga hubungan yang harmonis maka hindari
disebut….
berkata – kata kasar terhadap sesama. Berkata kasar
a. Brahmacari
disebut…
b. Grehasta
a. Ujar aprgas
c. Wanaprasta
b. Raja pisuna
d. Sanyasin
c. Wacika
e. Biksuka
d. Nitya wacana
e. Ujar ahala
705. Tugas dan kewajiban dari seorang grehasta adalah lebih
menekankan pada….
a. Menuntut ilmu pengetahuan suci
714. Seorang yang perilakunya diwarnai oleh perbuatan jahat dan
b. Mencari harta dan melanjutkan keturunan
kotor secara perlahan – lahan ia akan mulai ditinggalkan oleh
c. Mengasingkan diri ke hutan
para sahabatnya. Perbuatan yang demikian dalam ajaran Tri
d. Mengajarkan dharma
Mala disebut….
e. Memberikan upanisad
a. Moha
b. Mada
706. Secara umum tempat suci bagi umat Hindu disebut Pura.
c. Kasmala
Kata pura sebenarnya merupakan istilah Sanskerta yang
d. Lobha
berati…
e.
Kayika
a. Rumah
b. Tempat
c. Benteng
d. Candi
e. Tuhan
707. Persembahan berupa lagu pujaan atau nyanyian oleh umat
Hindu dikenal dengan istilah…….
a. Dharma Tula
b. Dharma Santih
c. Dharma Gita
d. Dharma Yatra
e. Dharma Sentana
708. Pura yang terdapat dilingkungan pasar, dimana profesi
masyarakatnya sebagai pedagang memiliki Ista dewata….
a. Dewi Sri
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