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I.    Pilihlah jawaban yang paling tepat!  
 

1. Cara hidup manusia Purba yang paling awal adalah… 
a. berburu dan meramu  c. berladang dan beternak 
b. meramu dan berladang d. beternak dan bertani 

2. Ketika kehidupan nomaden ditinggalkan, kehidupan manusia purba menjadi 
bertempat tinggal menetap, hal ini terjadi pada masa…. 

a. hidup berburu dan mengumpulkan makanan 
b. bercocok tanam dan beternak 
c. masa perundagian atau mempunyai ketrampilan teknik 
d. kehidupan berbudaya 

3. Batas waktu zaman praaksara yaitu sejak… 
a. zaman lahir sampai dengan ditemukannya alat kehidupan 
b. zaman lahir sampai ditemukannya tulisan 
c. zaman lahir sampai ditemukannya tulisan dan fosil 
d. ditemukannya fosil dan artefak. 

4. Fosil Pithecanthropus Erectus ditemukan oleh… 
a. Von Koenigswald  c. Eugene Dubois 
b. Ter Haar   d. Charles Darwin 

5. Fosil Meganthropus Paleojavanicus ditemukan di… 
a. Wajak    c. Trinil 
b. Solo    d. Sangiran 

6. Menurut penelitian secara stratigrafi, benda purba yang ditemukan pada lapisan 
tanah bawah umurnya… 

a. lebih tua   c. termuda 
b. lebih muda   d. usia madya 

7. Nama fosil yang berarti manusia cerdas adalah… 
a. Homo Soloensis  c. Homo Sapiens 
b. Homo Wajakensis  d. Pithecanthropus Erectus 

8. Berikut yang merupakan hasil kebudayaan zaman perunggu adalah… 
a. Menhir    c. Nekara 
b. Abris Souce Roche  d. Dolmen 

9. Memasuki zaman Neolitikum, terjadilahperubahan besar dari food gathering 
menjadi food producing, peristiwa ini lebih dikenal dengan… 

a. revolusi teknologi  c. revolusi sosial 
b. revolusi kebudayaan  d. revolusi pangan 

 
 
 
 
 
 



10. Perhatikan gambar di bawah ini: 
                      

a.    b.  

c.   d.   
yang merupakan dolmen adalah gambar… 
a. a     c. c 
b. b     d. d 

11. Kapak corong merupakan benda peninggalan purbakala zaman… 
a. tembaga    c. batu 
b. besi     d. perunggu 

12. Jenis kebudayaan yang dianggap tertua di Indonesia adalah kebudayaan… 
a. Pacitan     c. Wajak 
b. Ngandong    d. Yunnan 

13. Kapak yang banyak berfungsi dalam kegiatan pertanian adalah… 
a. perimbas    c. lonjong 
b. genggam    d. persegi 

14. Kepercayaan kepada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib, kesaktian dan 
tuah disebut… 

a. animisme    c. monoteisme 
b. dinamisme    d. seisme 

15. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari… 
a. Vietnam    c. Yunnan 
b. China     d. Thailand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Jawablah pertanyaan berikut secara ringkas dan jelas! 
 
1. Sebutkan peralatan yang digunakan pada masa berburu! 
2. Sebutkan pembagian kebudayaan zaman batu! 
3. Sebutkan hasil kebudayaan pada masa mesolithikum! 
4. Sebutkan hasil kebudayaan pada masa megalithikum! 
5. Apa yang dimaksud dengan fosil? 
6. Jelaskan proses kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia! 
7. Jelaskan beberapa system kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang kita! 
8. Apa yang dimaksud dengan nomaden? Mengapa manusia purba melakukan 

nomaden? 
9. Sebutkan jenis-jenis manusia homo yang ditemukan di Indonesia! 
10. Sebutkan ciri-ciri kehidupan pada masa bercocok tanam! 

 
 
 

III. Lengkapilah bagan di bawah ini! 
 

 

Jenis-jenis manusia 
purba 

…………………. …………………. ………………….. 

Pithecanthropus 
Erectus 

………………… 

…………………. 

………………….. Homo Sapiens ………………….. 


