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PEMERINTAH KOTA BONTANG 
DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG  

 

 

 

TRY OUT 2 SMA/ SMK 
Tahun Pelajaran 2013/2014 

 

Mata Pelajaran : Agama Hindu 

Hari/ Tanggal :  

Jumlah Soal   : 50 Butir Soal 
Waktu  : 120 Menit 

 

Petunjuk Umum 
1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan . 

2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawab. 

3. Jumlah soal sebanyak 50 butir pilihan ganda.  
4. Laporkan pada pengawas ujian kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak 

atau jumlah soal kurang. 

5. Mintalah kertas buram kepada pengawas bila diperlukan. 

6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
 

 
 
I. PILIHAN GANDA 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari soal pilihan ganda di bawah ini! 

 
1. Agama memiliki kemampuan daya dorong 

yang mendalam kepada umatnya untuk 
membangun secara dinamis, yang 
merupakan fungsi agama sebagai… 

a. Daya dorong untuk berbuat baik 
b. Obat atas kegagalan 
c. Pemberi ketentraman hati 
d. Motivator dan dinamisator 
e. Kolaborator 
 

2. Kebahagiaan rohani sebagai tujuan akhir 
Agama Hindu, dikenal dengan istilah…. 

a. Jagadhita 
b. Moksa 
c. Sorga 
d. Artha 
e. Rta 
 

3. Tujuan manusia yang paling hakiki adalah 
tercapainya empat hakikat tujuan hidup 
manusia yang disebut…… 

a. Catur asrama 
b. Catur purusa artha 
c. Catur paramita 
d. Catur dharma 
e. Catur Pariksa 

 

4. Dalam kitab Sarasamuscaya, Kama, 
diibaratkan sebagai…. 

a. Perahu 
b. Angin 
c. Ombak 
d. Pulau harapan  
e. Air 
 

5. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. 
Weda berasal dari kata ……., yang berarti 
tahu. 

a. Wed 
b. Wid 
c. Wedh 
d. Widh 
e. Widdhi 
 

6. Kitab smerti yang memuat ajaran-ajaran 
suci dalam bentuk cerita-cerita 
kepahlawanan atau wira carita  seperti 
Maha Bharata adalah…… 

a. Upanisad 
b. Itihasa/ epos 
c. Purana 
d. Wedanta 
e. Brahma sutra 

7. Diantara kitab suci  agama Hindu maka 
kitab yang tertua adalah… 

a. Reg Weda 
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b. Sama Weda 
c. Yajur Weda 
d. Atharwa Weda 
e. Ayur Weda 
 

8. Berikut ini adalah Resi Penerima Wahyu 
Weda Sruti, kecuali… 

a. Atri 
b. Baradwaja 
c. Wiswamitra 
d. Grtsamada 
e. Pulaha 
 

9. Pengkodifikasian Sama Weda dibantu oleh 
siswa Rsi Wiyasa, yaitu kecuali…. 

a. Jaimini 
b. Sumantu 
c. Pulaha 
d. Waisampayana 
e. Brigu 
 

10. Wejangan-wejangan Krisna kepada Arjuna 
disusun menjadi kitab suci Bhagawad Gita, 
terdapat dalam kitab…. 

a. Ramayana 
b. Mahabharata 
c. Purana 
d. Upanisad 
e. Wedangga 
 

11. Weda yang merupakan kitab suci yang di 
wahyukan secara langsung oleh  Sang 
Hyang Widhi kepada para Maha Rsi 
disebut….. 

a. Sruti 
b. Smrti 
c. Itihasa 
d. Purana 
e. Astangga Yoga 
 

12. Ramayana yang mengisahkan perjalanan 
awatara Wisnu sebagai Sri Rama yang 
disusun oleh…. 

a. Rsi Wyasa 
b. Rsi Bharadwaja 
c. Rsi Walmiki 
d. Rsi Kalidasa 
e. Mpu Gni Jaya 
 

13. Tiga perilaku atau gerak yang patut 
disucikan disebut…. 

a. Tri Sandhya 
b. Tri Kaya Parisuddha 
c. Tri Paramartha 
d. Tri Sarira 
e. Tri Sdhaka 
 

14. Tri Guna terdiri dari sattwam, rajas, tamas. 
Ciri-ciri yang lebih banyak diperlihatkan 
guna tamas adalah… 

a. Pikiran bergerak 
b. Pikiran tenang 
c. Hidup dalam damai 
d. Pikiran gelap 
e. Lahir sebagai manusia 
 

15. Dalam Wrhaspati Tattwa dijelaskan, 
apabila Guna Sattwam yang lebih 
dominan dalam diri manusia maka 
atmanya akan.. 

a. Mencapai sorga 
b. Mencapai moksa 
c. Lahir sebagai manusia 
d. Lahir sebagai binatang 
e. Lahir sebagai tumbuhan 
 

16. Sedangkan apabila Sattwam, Rajas, 
Tamas seimbang maka akan 
mengantarkan roh seseorang mencapai… 

a. Mencapai sorga 
b. Mencapai moksa 
c. Lahir sebagai manusia 
d. Lahir sebagai binatang 
e. Lahir sebagai tumbuhan 
 

17. Tiga lapis badan mausia dalam Agama 
Hindu disebut…. 

a. Tri loka 
b. Tri Sarira 
c. Tri Kosa 
d. Tri Dosa 
e. Tri Kona 
 

18. Badan yang terbuat dari unsur makanan 
dalam panca maya kosa disebut…. 

a. Prana maya kosa 
b. Anamaya kosa 
c. Anandamayakosa 
d. Antah maya kosa 
e. Manomayakosa 
 

19. Salah satu bagian dari Tri Kaya 
Parisuddha adalah wacika parisuddha 
artinya… 

a. Berpikir yang baik 
b. Berkata yang baik 
c. Berbuat yang baik 
d. Berpikir, berkata, dan berbuat yang 

baik 
e. Tahan uji 
 

20. Upaya mewujudkan wacika parisuddha 
dalam kehidupan sehari-hari dapat 
dilakukan dengan.. 

a. Tidak ingkar janji 
b. Tidak mencuri 
c. Tidak membunuh 
d. Tidak iri hati 
e. Tidak tidak membakar milik orang 

lain 
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21. Agama Himdu memiliki dasar keyakinan. 

Lima dasar keyakinan umat Hindu disebut 
Panca sradha. Kata Sradha memiliki 
makna… 

a. Dasar 
b. Pondasi 
c. Tempat 
d. Rumah 
e. Yakin 
 

22. Percaya dengan adanya kelahiran yang 
berulang-ulang dalam Agama Hindu 
disebut…. 

a. Brahman 
b. Atman 
c. Samsarga 
d. Karmaphala 
e. Samsara 
 

23. Istilah Punarbhawa berasal dari kata, punar 
dan bhawa. Punar artinya…. 

a. Lahir 
b. Hasil 
c. Tumbuh 
d. Punah 
e. Kembali 
 

24. Sisa-sisa perbuatan dalam kehidupan 
terdahulu yang baru kita nikmati sekarang 
disebut… 

a. Karma phala 
b. Kriyamana karmaphala 
c. Sancita karmaphala 
d. Prarabda karmaphala 
e. Karma sentana 
 

25. Jika perbuatan baik maupun buruk yang kita 
lakukan pada kehidupan sekarang ini, 
langsung kita rasakan akibatnya maka hal 
ini disebut…. 

a. Prarabda Karmaphala 
b. Sancita Karmaphala 
c. Kriyamana Karmaphala 
d. Wasana Karmaphala 
e. Karma sentana 
 

26. Tujuan tertinggi umat Hindu adalah moksa. 
Istilah moksa berasal dari bahasa sanskerta 
yaitu …….yang artinya bebas. 

a. Mok 
b. Muks 
c. Moc 
d. Muk  
e. Muksa 
 

27. Salah satu pernyataan keesaan Hyang 
Widhi disebut dalam Tri Sandhya yang 
berbunyi “Eko narayana nadwityo’sti kascit”, 
yang artinya… 

a. Tuhan hanya satu para bijak 
menyebut dengan banyak nama 

b. Hanya Tuhanlah yang tunggal 
adanya 

c. Hanya satu tuhan sama sekali 
tidak ada duanya. 

d. Tuhan hanya tunggal dan sebagai 
payung badan jasmani  

e. Tuhan satu berada dimana-mana 
 

28. Upacara manusa yadnya yang secara 
simbolis dilakukan sebagai upaya 
meredam sad ripu yang ada dalam diri 
manusia adalah… 

a. Otonan 
b. Tiga bulan 
c. Potong gigi 
d. Kepus puser 
e. Pawiwahan 
 

29. Upacara bhuta yadnya dengan sarana 
utama caru lima ekor ayam disebut….. 

a. Eka sato 
b. Panca sato 
c. Panca kelud 
d. Panca wali karma 
e. Panca Wisaya 
 

30. Sedangkan upacara Bhuta Yadnya yang 
menggunakan berbagai jenis hewan yang 
dilaksanakan seratus tahun sekali 
adalah…… 

a. Panca Wali Krama 
b. Eka Karya 
c. Panca Sato 
d. Eka sato 
e. Eka Dasa Rudra  
 

31. Upakara bhuta yadnya yang terkecil 
(nista) adalah…. 

a. Segehan 
b. Eka sato 
c. Panca sato 
d. Panca kelud 
e. Dasa rudra 
 

32. Upacara yang dilakukan sehari sebelum 
Nyepi dikenal dengan …. 

a. Caru ayam Eka sato 
b. Rsi Gana 
c. Caru Manca Sato 
d. Caru Balik Sumpah 
e. Tawur  
 

33. Tujuan dari upacara Ngaben pada 
hakikatnya merupakan upaya untuk….. 

a. Menjadikan abu karena akan 
dibuang ke laut 

b. Agar tidak dikubur, karena dengan 
demikian areal akan habis 
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c. Agar sang roh mampu mencapai 
sorga dan akhirnya moksa 

d. Mengembalikan badan jasmani 
kepada unsur Panca maha Bhuta 

e. Agar Roh mendapat Sorga 
 

34. Pelaksanaan Rsi Yadnya dapat dilakukan 
secara sekala maupun niskala. Berikut ini 
adalah pelaksanaan upacara Rsi Yadnya 
secara niskala….. 

a. Melaksanakan upacara Dwijati  
b. Memberi bantuan dana punia kepada 

sulinggih 
c. Memberikan makanan (bojana) 

kepada sulinggih 
d. Melaksanakan ajaran para Rsi 
e. Membaca Kitab Suci 
 

35. Buwana Agung dan Buawana Alit 
merupakan penamaan dari makrokosmos 
dan mikrokosmos. Di dalam ajaran Agama 
Hindu maka yang dimaksud dengan 
makrokosmos adalah.. 

a. Bumi, matahari, dan bulan 
b. Manusia 
c. Semua makhluk yang ada di alam 

semesta ini 
d. Seluruh ruang angkasa yang sangat 

luas 
e. Semua gugusan galaksi, bintang, 

planet, bumi, dan bulan 
 

36. Ajaran kepemimpinan yang diajarkan oleh 
Sri Rama kepada Wibhisana adalah...... 

a. Asta Iswarya 
b. Asta Bratha 
c. Asta dasa Parwa 
d. Asta Sidhi 
e. Asta Kosala Kosali 
 

37. Sedangkan apah dalam panca mahabhuta 
adalah… 

a. Zat padat 
b. Zat cair 
c. Zat gas 
d. Panas/cahaya 
e. Akasa 
 

38. Pada hakikatnya antara Buwana Agung dan 
Buwana Alit adalah sama yaitu terdiri 
atas…. 

a. Panca karmendriya 
b. Panca Indriya 
c. Panca Maha bhuta 
d. Panca Bhudindriya 
e. Atman 
 

39. Lima benih unsur alam semesta, dalam 
ajaran agama hindu disebut…… 

a. Panca Maha Bhuta 

b. Panca Tan Matra 
c. Panca Bhudindriya 
d. Panca Karmendriya 
e. Panca Sraddha 
 

40. Dalam ajaran Agama Hindu Badan 
manusia terdiri dari tiga lapis yang 
disebut…. 

a. Tri Sadhaka 
b. Tri Sarira 
c. Tri Kona 
d. Tri Loka  
e. Tri Buana 
 

41. Sehari  setelah perayaan Saraswati 
disebut banyu pinaruh yang jatuh 
setiap…. 

a. Sabtu Kliwon Watugunung 
b. Sabtu Umanis Watugunung 
c. Minggu Paing Sinta  
d. Minggu Paing Landep 
e. Minggu Pon dungulan 
 

42. Pada pangelong ke- 14 sasih ke pitu umat 
Hindu merayakan hari raya sebagai 
penebusan dosa yaitu… 

a. Saraswati 
b. Siwa Ratri 
c. Galungan 
d. Nyepi  
e. Pagerwesi 
 

43. Hari raya Nyepi setiap tahun dirayakan 
pada sasih… 

a. Kanem 
b. Kapitu 
c. Kaulu 
d. Kasanga 
e. Kadasa 
 

44. Hari raya Kuningan jatuh setiap Sabtu 
Kliwon wuku… 

a. Sinta 
b. Gumbreg 
c. Kuningan 
d. Dungulan  
e. Klau 
 

45. Masa Bhiksuka adalah merupakan masa 
untuk…. 

a. Menuntut ilmu pengetahuan suci 
b. Mencari harta untuk memnuhi 

kama 
c. Mengendalikan kama 
d. Melepaskan ikatan duniawi 
e. Masa berkeluarga 
 

46. Masa menuntut ilmu pengetahuan dalam 
catur asrama disebut…. 

a. Brahmacari 
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b. Grehasta 
c. Wanaprasta 
d. Sanyasin 
e. Biksuka 
 

47. Tugas dan kewajiban dari seorang grehasta 
adalah lebih menekankan pada…. 

a. Menuntut ilmu pengetahuan suci 
b. Mencari harta dan melanjutkan 

keturunan 
c. Mengasingkan diri ke hutan 
d. Mengajarkan dharma 
e. Memberikan upanisad 
 

48. Secara umum tempat suci bagi umat Hindu 
disebut Pura. Kata pura sebenarnya 
merupakan istilah Sanskerta yang berati… 

a. Rumah 
b. Tempat 
c. Benteng 
d. Candi 
e. Tuhan 
 

49. 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 

 
50. Pura yang terdapat dilingkungan pasar, 

dimana profesi masyarakatnya sebagai 
pedagang memiliki Ista dewata…. 

a. Dewi Sri 
b. Dewi Durga 
c. Dewi Melanting 
d. Dewi Uma 
e. Dewi Saraswati 
 
 


