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A. PERIODISASI SEJARAH DI INDONESIA 

 

Sejarah manusia di dunia terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman pra sejarah 

dan zaman sejarah. Zaman pra sejarah adalah zaman di mana manusia belum 

mengenal tulisan sedangkan pada zaman sejarah manusia sudah mengenal tulisan. 

Zaman sejarah di Indonesia meliputi: 

1. Zaman Batu 

Pada zaman ini terkenal dengan alat-alat dan kebudayaan yang terbuat dari 

batu disampig kayu dan tulang. Misalnya kapak genggam, menhir dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zaman Logam 

Pada zaman ini manusia sudah mulai mngenal perhiasan dan peralatan yang 

terbuat dari logam dan emas. 

 

3. Zaman Hindu-Budha 

Zaman ini ajaran agama Hindu dan Budha mulai masuk ke Indonesia yang 

ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Budha di 

Indonesia, misalnya kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Singosari, dan 

Majapahit. 

 

1. Zaman Islam 

Di zaman ini, ajaran Agama Isalam mulai masuk dan berkembang Indonesia 

yang ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam, misalnya 

Samudera Pasai, Demak, Aceh, Banten, dan Ternate. 

2. Zaman Penjajahan 

 
Gb. 1 Kapak Genggam 

 
Gb. 2 Menhir 

Batu ini digunakan untuk 
memuja arwah nenek 
moyang 



Di zaman ini Indonesia diwarnai dengan adanya perjuangan melawan penjajah, 

seperti Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Hal ini ditandai dengan banyaknya 

ditemukan benteng dan meriam-meriam. 

 

3. Zaman Modern 

Zaman ini terhitung dari sejak Indonesia merdeka hingga sekarang. 

 

B. BENTUK PENINGGALAN SEJARAH 

Beberapa peninggalan sejarah di Indonesia, antara lain: 

1. Tulisan 

a. Prasasti 

Prasasti disebut juga batu tulis karena dalam 

prasasti tertulis tentang cerita suatu peristiwa yang 

dialami oleh kerajaan atau raja mengunakan bahasa 

Sanskerta.   

 

b. Naskah Kuno 

Naskah ini berisi tentang dokumen-

dokumen masa lalu yang berisi tentang 

informasi di zaman dahulu, misalnya kitab, 

legenda, syair, hikayat, dan lain-lain. 

 

2. Bangunan/ Gedung 

a. Candi 

Candi merupakan peninggalan zaman Hindu-Budha berupa bangunan terbuat dari 

batuan yang disusun dan di dindingnya terdapat 

ukiran yang menceritakan keadaan atau kehidupan di 

waktu itu yang disebut relief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 3 Prasasti 

 

Gb. 4 Naskah Kuno 

 

Gb. 5 Candi Borobudur 



b. Benteng 

 

 

 

 

          Gb. 6 Vredeburg 

 

 

Bangunan ini digunakan untuk pertahanan di zaman penjajahan. Misalnya adalah 

benteng Vredeburg di Yogyakarta.  

 

c. Masjid 

Bangunan ini merupakan tempat beribadah bagi umat Islam. Bangunan ini juga 

menandakan masuk dan berkembangnya agama Islam 

di Indonesia, misalnya Masjid Agung Demak. 

 

 

 

 

 

 

d. Istana atau Kraton 

Indonesia dahulu banyak terdapat kerajaan sehingga banyak ditemukan 

bangunan istana atau kraton. Misalnya Kraton 

Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

3. Benda-benda 

a. Fosil 

Bagian atau sisa makhluk hidup yang mati dan membatu sekian tahun lamanya. 

b. Artefak 

Yaitu, perkakas atau peralatan yang digunakan oleh manusia zaman dahulu. 

 

Gb. 7 Masjid Agung Demak 

 

Gb. 8 Kraton Yogyakarta 



Aku Suka Pengetahuan Sosial     Sejarah dan Peninggalannya 5 

c. Patung 

Patung atau arca ini biasanya terbuat dari batu yang merupakan perwujudan dari 

dewa. 

 

4. Karya Seni Lain 

a. Tarian tradisional 

Tarian dari zaman dahulu yang sering digunakan untuk upacara adat, menyambut 

tamu, dan hiburan. 

b. Dongeng atau Cerita Rakyat 

Cerita yang diwariskan turun temurun dan tidak tahu siapa yang menciptakannya. 

Cerita ini ada yang nyata dan ada yang hanya karangan belaka.  

c. Lagu atau Pertunjukkan 

Lagu derah yang turun temurun, misalnya Lir-ilir dari Jawa Tengah dan Gending 

Sriwijawa dari Sumatra. 

d. Seni Pertunjukkan 

Seni pertunjukkan ini misalnya, wayang kulit, ogoh-ogoh, wayang golek, sendra tari, 

dan lain-lain.  

 

5. Adat Istiadat 

Adat ini merupakan kebiasaan yang diturunkan sejak zaman nenek moyang dan 

masih dilakukan hingga sekarang hingga menjadi budaya, misalnya pembakaran mayat di 

Bali atau ngaben, sedekah laut di Yogyakarta, dan lain-lain. 

 

C. MENJAGA KELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH 

Sikap yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian peningglan sejarah antara 

lain adalah: 

1. Mendata peninggalan-peningglan bersejarah. 

2. Mengumpulakannya dan menyimpannya dalam museum. 

3. Merawatnya agar tidak rusak. 

4. Melakukan pemugaran atau penataan kembali bangunan peninggalan bersejarah 

yang rusak. 

5. Menyebarluaskan informasi tentang peningglan sejarah yang ada. 

 

 



a. Bacalah bacaan dibawah ini! 
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Candi Prambanan 

 

Dahulu kala terdapat sebuah kerajaan besar yang bernama Prambanan. Rakyatnya hidup 

tenteram dan damai. Tetapi, kemudian Kerajaan Prambanan diserang dan dijajah oleh negeri 

Pengging. Ketentraman Kerajaan Prambanan menjadi terusik. Para tentara tidak mampu 

menghadapi serangan pasukan Pengging. Akhirnya, kerajaan Prambanan dikuasai oleh Pengging 

yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso. 

Bandung Bondowoso seorang yang suka memerintah dengan kejam. "Siapapun yang tidak 

menuruti perintahku, akan dijatuhi hukuman berat!", ujar Bandung Bondowoso pada rakyatnya. 

Bandung Bondowoso adalah seorang yang sakti dan mempunyai pasukan jin. Tidak berapa lama 

berkuasa, Bandung Bondowoso suka mengamati gerak-gerik Loro Jonggrang, putri Raja Prambanan 

yang cantik jelita.  

Esok harinya, Bondowoso mendekati Loro Jonggrang dan meminta Loro Jonggrang untuk 

menjadi permaisurinya. Loro Jonggrang tersentak, mendengar pertanyaan Bondowoso. Loro 

Jonggrang menjadi kebingungan. Pikirannya berputar-putar. Jika ia menolak, maka Bandung 

Bondowoso akan marah besar dan membahayakan keluarganya serta rakyat Prambanan. Untuk 

mengiyakannya pun tidak mungkin, karena Loro Jonggrang memang tidak suka dengan Bandung 

Bondowoso. 

"Bagaimana, Loro Jonggrang ?" desak Bondowoso. Akhirnya Loro Jonggrang mendapatkan ide. 

"Saya bersedia menjadi istri Tuan, tetapi ada syaratnya," Katanya. Saya minta dibuatkan candi, 

jumlahnya harus seribu buah dan candi itu harus selesai dalam waktu semalam." Bandung 

Bondowoso menatap Loro Jonggrang, bibirnya bergetar menahan amarah. Sejak saat itu Bandung 

Bondowoso berpikir bagaimana caranya membuat 1000 candi. Akhirnya ia bertanya kepada 

penasehatnya. "Saya percaya tuanku bisa membuat candi tersebut dengan bantuan Jin!", kata 

penasehat.  

Setelah perlengkapan di siapkan. Bandung Bondowoso berdiri di depan altar batu. Kedua 

lengannya dibentangkan lebar-lebar. "Pasukan jin, Bantulah aku!" teriaknya dengan suara 

menggelegar. Tak lama kemudian, langit menjadi gelap. Angin menderu-deru. Sesaat kemudian, 

pasukan jin sudah mengerumuni Bandung Bondowoso. "Apa yang harus kami lakukan Tuan ?", tanya 

pemimpin jin. "Bantu aku membangun seribu candi," pinta Bandung Bondowoso. Para jin segera 

bergerak ke sana kemari, melaksanakan tugas masing-masing. Dalam waktu singkat bangunan candi 

sudah tersusun hampir mencapai seribu buah. 
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Sementara itu, diam-diam Loro Jonggrang mengamati dari kejauhan. Ia cemas, mengetahui 

Bondowoso dibantu oleh pasukan jin. "Wah, bagaimana ini?", ujar Loro Jonggrang dalam hati. Ia 

mencari akal. Para dayang kerajaan disuruhnya berkumpul dan ditugaskan mengumpulkan jerami. 

Sebagian dayang lainnya disuruhnya menumbuk lesung. Semburat warna merah memancar ke langit 

dengan diiringi suara hiruk pikuk, sehingga mirip seperti fajar yang menyingsing. 

Pasukan jin mengira fajar sudah menyingsing. Para jin tersebut berhamburan pergi 

meninggalkan tempat itu. Bandung Bondowoso sempat heran melihat kepanikan pasukan jin. 

Paginya, Bandung Bondowoso mengajak Loro Jonggrang ke tempat candi. "Candi yang kau 

minta sudah berdiri!". Loro Jonggrang segera menghitung jumlah candi itu. Ternyata jumlahnya 

hanya 999 buah!. "Jumlahnya kurang satu!" seru Loro Jonggrang. "Berarti tuan telah gagal 

memenuhi syarat yang saya ajukan". Bandung Bondowoso terkejut mengetahui kekurangan itu. Ia 

menjadi sangat murka. "Tidak mungkin...", kata Bondowoso sambil menatap tajam pada Loro 

Jonggrang. "Kalau begitu kau saja yang melengkapinya!" katanya sambil mengarahkan jarinya pada 

Loro Jonggrang. Ajaib! Loro Jonggrang langsung berubah menjadi patung batu. Sampai saat ini candi-

candi tersebut masih ada dan terletak di wilayah Prambanan, Jawa Tengah dan disebut Candi Loro 

Jonggrang 

 

 

 

1. Apa yang membedakan zaman prasejarah dengan sejarah? 

Jawab : .................................................................................................................... 

2. Apa yang dimaksud dengan relief? 

Jawab : .................................................................................................................... 

3. Apa yang kamu ketahui tentang prasasti? 

Jawab : .................................................................................................................... 

4. Sebutkan lima bentuk peninggalan-peninggalan sejarah! 

Jawab : .................................................................................................................... 

5. Apa saja yang harus kita lakukan agar peninggalan sejarah tetap terjaga? 

Jawab : .................................................................................................................... 

b. Jawablah Pertanyaan di bawah ini! 



6. Sebutkan 3 contoh peninggalan sejarah yang bercorak Islam! 

Jawab: .................................................................................................................... 

7. Sebutkan 3 contoh peninggalan sejarah yang bercorak Hindu-Budha dalam 

bidang adat istiadat! 

Jawab: .................................................................................................................... 

8. Sebutkan 6 periodisasi zaman sejarah di Indonesia! 

Jawab: .................................................................................................................... 

9. Apakah Candi Prambanan termasuk peninggalan sejarah? Jika iya, peniggalan 

pada zaman apa? 

Jawab: .................................................................................................................... 

 

10. Adat istiadat apa saja yang masih ada di daerahmu yang merupakan 

peninggalan sejarah? 

Jawab: .................................................................................................................... 

 

 

Paraf Guru Paraf Orang Tua Nilai 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Lembar Penialaian 
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a. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat peristiwa dibawah in? Isikan sikapmu pada 

kolom disamping gambar! 

a. 

   

Mencuri peninggalan bersejarah 

.....................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................ 

b. 

 

Mengunjungi tempat-tempat bersejarah 

.....................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................ 

 

b. Tulislah sebuah cerita sejarah yang terjadi disekitar tempat tinggalmu! 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 



Kunci Jawaban Lembar Evaluasi 

 

a. Membaca bacaan dalam hati. 

a. Jawab Pertanyaan. 

1. Pada zaman prasejarah manusia belum mengenal tulisan sedangkan pada zaman 

sejarah: manusia sudah mengenal tulisan. 

2. Lukisan timbul di dinding candi yang menceritakan kehidupan pada masa itu. 

3. Prasasti adalah batu bertulis yang menceritakan peristiwa atau raja suatu kerajaan yang 

menggunakan bahasa Sanskerta. 

4. Tulisan, bangunan/ gedung, benda-benda, karya seni lain, dan adat istiadat 

5. Mendata peninggalan-peningglan bersejarah, mengumpulakannya dan menyimpannya 

dalam museum, merawatnya agar tidak rusak, melakukan pemugaran atau penataan 

kembali bangunan peninggalan bersejarah yang rusak, menyebarluaskan informasi 

tentang peningglan sejarah yang ada. 

6. Masjid, alat musik, sholawatan. 

7. Kenduri, tujuh bulanan, seratus hari orang meninggal. 

8. Zaman batu, zaman logam, zaman Hindu-Budha, zaman Islam, zaman penjajahan, 

zaman modern. 

9. Ya, zaman Hindu. 

10. Doa Suro, larung sesaji, kenduri, dll.  

 

Pedoman Penilaian Lembar Evaluasi 

 

Produk (hasil belajar) 

No Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep Satu Soal 1 

Benar Semua 10 

 

Nilai = Jumlah skor x 10 

 

 

 



Kunci Jawaban Lembar Penilaian 

 

a. Apa yang akan kamu lakukan 

Gambar a : menegurnya atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib. 

Gambar b    : Perlu dicontoh dan dilakukan. 

 

b. Mencari informasi dan menyusun cerita mengenai sejarah di daerah 

sekitar tempat tinggal masing-masing siswa. 

Melalui  Lembar Observasi Penilaian Kecakapan Menulis Kalimat (Kriteria Penilaian 

terlampir). 

 

 

 


