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SD MUHAMMADIYAH GKB 1 GRESIK 
Berakhlaq Mulia dan Berprestasi 

 

LEMBAR TUGAS INDIVIDU  
 
Mata Pelajaran  : IPS 
Kelas / Semester  : V / 1 
Tahun Pelajaran  : 2015-2016 
Kompetensi Dasar  : Masuknya agama Hindu Budha  

        dan Peninggalanya 

Isilah Teka Teki Silang berikut ini dengan benar! 

Nama  : 
Kelas  : 
Hari/Tanggal : 
Nilai  : 

Mendatar 

1. kepercayaan kepada roh roh nenek 
moyang yang memiliki kekuatan 

3. teori yang menyatakan bahwa masuknya 
agama hindu dan budha datang dari 
pemuka agama yang berasal dari indonesia 
yang belajar agama hindu dan budha di 
india dan kembali kem Indonesia 

6. bangunan yang biasanya terdiri dari tiga 
bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap 

7. bangunan yang dibangun untuk 
memperingati peristiwa raja kutai yang 
mempersembahkan 20.000 ekor sapi 
kepada Brahmana 

9. upacara pembakaran mayat disebut.... 

11. kerajaan hindu tertua di Indonesia, 
yang terletak di tepi sungai mahakam 

14. patih yang terkenal dengan sumpah 
palapa 

16. kerajaan tertua dipulau jawa 

18. siapa raja kediri yang terakhir 

20. kerajaan kediri berjaya pada masa 
pemerintahan oleh raja.... 

22. pulau yang banyak dihuni oleh pemeluk 
agama hindu di indonesia 

23. kerajaan hindu yang terletak di malang 
adalah kerajaan.... 

24. teori yang menyatakan bahwa 
masuknya agama hindu dan budha dibawa 
oleh para pedagang adalah teori 

25. Pengarang kitab Hariwangsa adalah 
empu.... 

 

Menurun   

2. menurut kepercayaan orang 

hindu, dewa pelebur adalah…. 

4. kepercayaan kepada benda 

benda yang memiliki kekuatan 

ghoib 

5. siapa yang mendirikan kerajaan 

singasari 

8. benda peninggalan sejarah yang 

berisi tulisan dari masa lampau 

adalah... 

10. lokasi kerajaan Tarumanegara 

11. teori yang menyatakan bahwa 

masuknya agama hindu dan budha 

dibawa oleh para prajurit adalah 

teori 

12. raja yang terkenal dari 

tarumanegara 

 

13. siapa pengganti raja 

kameswara 

15. kerajaan yang terletak di 

hutan Tarik dekat delta sungai 

berantas Mojokerto adalah.... 

17. teori yang menyatakan 

bahwa masuknya agama hindu 

dan budha dibawa oleh para 

pemuka agama adalah teori 

18. kerajaan yang terletak 

disekitar sungai Brantas Jawa 

Timur 

19. menurut kepercayaan orang 

hindu, dewa pencipta adalah 

21. menurut kepercayaan orang 

hindu, dewa pemelihara adalah 

 


