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UJIAN SEMESTER GANJIL 
 

Mata Pelajaran  : PKn       Waktu  :         Menit 
Kelas/Jurusan   : XI     Hari/Tanggal : 

 
 
 
Pilihlah jawaban a, b, c, d dan e yang menurut anda benar ! 
 
1. Pola tingkah laku dari individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang diberikan oleh 

anggota – anggota dari suatu system politik disebut…. 
a. Partai politik      d. Budaya politik 
b. Kesadaran politik     e. Partisipasi politik 
c. Sosialisasi politik 
 

2. Secara harfiah kata politik berasal dari bahasa yunani yaitu…. 
a. Polotiea      d. Politis 
b. Politica      e. Polis 
c. Polities 
 

3. Dalam ilmu politik yang berperan sebagai pemegang kekuasaan yang sah dan harus ditaati oleh rakyat 
adalah…. 
a. Partai politik      d. Sistem politik 
b. Negara       e. Manusia 
c. Organisasi politik 
 

4. Salah satu contoh hak asasi manusia dalam bidang politik adalah…. 
a. Hak memilih dan dipilih dalam pemilu  d. Mendapat pendidikan dan pengajaran 
b. Hak kebebasan berpendapat     e. Hak memilih sesuatu 
c. Perlakuan yang sama dalam hukum 
 

5. Kebudayaan politik yang ditandai dengan adanya anggota masyarakat yang aktif dalam kehidupan 
politik disebut kebudayaan politik…. 
a. Partisipan      d. Patronage 
b. Subjek       e. Patrimonialisme 
c. Parochial 
 

6. Sistem politik yang diterapkan di Indonesia adalah system politik…. 
a. Demokrasi pancasila     d. Demokrasi feodal 
b. Demokrasi terpimpin     e. Demokrasi sosialis 
c. Demokrasi liberal 
 

7. Suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan/kebijakan public untuk masyarakat disebut…. 
a. Budaya politik      d. Kesadaran politik  
b. Budaya partisipan     e. Sosialisasi politik 
c. Budaya demokrasi 
 

8. Kesadaran akan hal dan kewajibannyan mencakup minat dan perhatiannya terhadap masyarakat dan 
politik tempat hidupnya disebut.... 
a. Kepercayaan politik     d. Kebudayaan politik 
b. Sosialisasi politik     e. Administrator politik 
c. Kesadaran politik 
 
 

9. Pendapat masyarakat atas proses politik yang melibatkan nilai moral dalam masyarakat terkait dengan 
informasi dan perasaan terhadap proses politik disebut…. 
a. Orientasi kognitif     d. Orientasi apatis 
b. Orientasi afektif     e. Orientasi politik 
c. Orientasi evaluatif 
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10. Partai politik dalam suatu Negara dapat tumbuh subur , apabila Negara tersebut menerapkan 

paham…. 
a. Sosialis      d. Demokrasi 
b. Komunis      e. Republik 
c. Liberalis 
  

11. Apabila suatu system kepartaian tidak mengakui adanya keanekaragaman social budaya, maka 
disebut sebagai system.… 
a. Multipartai      d. Tripartai 
b. Partai tunggal      e. Catur partai 
c. Dwipartai  
 

12. Berikut yang menjadi objek budaya politik adalah …. 
a. Sistem politik, kebijakan pemerintah dan institusi negara 
b. Komunikasi politik, sosialisasi politik 
c. Sistem politik, tujuan Negara dan kebijakan pemerintah  
d. Masyarakat, bangsa dan negara 
e. masyarakat 
 

13. Jika partai politik berfungsi untuk mengatasi berbagai macam konflik , maka partai politik tersebut 
melaksanakan fungsi sebagai….  
a. Pengatur konflik     d. Rekruitmen politik 
b. Sosialisasi politik     e. Kesadaran politik 
c. Komunikasi politik 
 

14. Budaya politik masyarakat pedesaan atau pedalaman biasanya tergantung pada pilihan politik …. 
a. Masyarakat itu sendiri     d. Diri sendiri 
b. Pimpinan       e. Partai politik 
c. Ketua partai politik 
 

15.  Lembaga sosialisasi politik di luar keluarga , yang memainkan peranannya sebagai agen sosialisasi 
politik melalui kurikulum pengajaran formal adalah…. 
a. Media masa      d. Kelompok pertemanan 
b. Sekolah      e. Keluarga 
c. Kontak politik langsung 
 

16. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik rendah , tetapi kepercayaan politiknya tinggi akan 
menimbulkan partisipasi…. 
a. Militan radikal      d. Pasif 
b. Negatif      e. Aktif 
c. Apatis 
 

17. Di bawah ini tipe-tipe budaya politik menurut Almond dan Verba adalah…. 
a. Parochial, subjek dan partisipan   d. Tradisional, islam dan modern 
b. Apatis, mobilisasi dan aktif    e. Abangan,tradisional dan modern 
c. Abangan, santri dan priyayi 
 

18. Berikut ini tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia menurut Clifford greetz adalah …. 
a. Parochial, subjek dan partisipan   d. Tradisional, islam dan modern 
b. Apatis, mobilisasi dan aktif    e. Abangan, tradisional dan modern 
c. Abangan, santri dan priyayi 

 
19. Kegiatan partisipasi dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar, diantaranya…. 

a. Dialog dan unjuk rasa     d. Menyampaikan petisi dan demontrasi 
b. Demontrasi dan mogok makan   e. Dialog  dan menyampaikan petisi 
c. Mogok makan dan mogok kerja 

 
20. Kegiatan menaati peraturan pemerintah , adalah jenis partisipasi…. 

a. Pasif       d. Apatis 
b. Aktif       e. Militan 
c. Radikal  
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21. Demokrasi berasal dari dua kata , demos dan kratos . Demos  berarti…. 

a. Pemerintah      d. Kedaulatan 
b. Rakyat       e. Kekuasaan 
c. Wewenang 
 

22.  Prinsip utama demokrasi adalah…. 
a. Kebebasan dan peradilan bebas   d. Pembagian tugas dan adanya pemilu 
b. Banyaknya parpol dan adanya pemilu  e. Kebebasan dan kedaulatan 
c. Kebebasan dan rule of law 
 

23. Lahirnya kelompok kepentingan yang berfungsi sebagai alat control pemerintah merupakan salah satu 
bentuk…. 
a. Partisipasi politik     d. Pendidikan politik 
b. Kesadaran politik     e. Budaya politik 
c. Sosialisasi politik 
 

24. Kondisi suatu masyarakat yang tidak peduli terhadap system politik atau proses politik yang terjadi 
disebut budaya politik… 
a. Apatis       d. Pasif  
b. Mobilisasi       e. Partisipan 
c. Aktif  
  

25. Salah satu prinsip demokrasi pancasila adalah…. 
a. Perlindungan terhadap HAM    d. Menonjolkan HAM 
b. Mengutamkan azaz individualism   e. Tidak adanya pembagian kekuasaan 
c. Kedaulatan ditangan raja 
 

26. Tradisi selamatan merupakan ciri khas masyarakat dengan budaya politik…. 
a. Tradisional      d. Parokial  
b. Abangan       e. Priyayi 
c. Santri  
 

27. Pada Negara yang demokratis partisipasi politik warganya akan mempengaruhi…. 
a. Terbentuknya Negara     d. Masyarakat 
b. Pembuatan kebijakan     e. Kesadaran masyarakat 
c. Keputusan presiden 
  

28. Masyarakat dengan budaya politik santri biasanya bekerja sebagai.… 
a. Birokrat      d. Pejabat  
b. Pedagang       e. Pengangguran 
c. Petani  
 

29. Suatu pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada ditangan rakyat disebut…. 
a. Demokrasi      d. Tirani  
b. Oligarki       e. monarki 
c. Mobokrasi  
 

30. Di Indonesia lembaga yang mempresentasikan aspirasi rakyat adalah…. 
a. Mahkamah Agung     d. Dewan Perwakilan Rakyat 
b. Mahkamah Konstitusi     e. BPK 
c. Presiden dan Wapres 
 

31. Demokrasi tidak langsung disebut juga demokrasi…. 
a. Barat       d. Gabungan 
b. Timur       e. Perwakilan 
c. Liberal 
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32. Suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Hal ini 
merupakan pengertian …. 
a. Budaya politik      d. Rekrutmen politik 
b. Partisipasi politik     e. Masyarakat madani 
c. Sosialisasi politik 
 

33. Civil society di Indonesia dikenal dengan sebutan…. 
a. Masyarakat beradab     d. Masyarakat politik 
b. Masyarakat madani     e. Masyarakat sosial 
c. Masyarakat budaya 
 

34. Berikut ini yang bukan merupakan cirri-ciri masyarakat madani adalah…. 
a. Toleransi      d. Pluralisme  
b. Demokratisasi      e. Partisipasi sosial 
c. Demokrasi  
 

35. Demokrasi yang berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan berpangkal tolak pada 
paham kekeluargaan dan gotong royong disebut demokrasi…. 
a. Barat       d. Pancasila 
b. Sosialis      e. Parlementer 
c. Timur 
  

36. Semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang – undang ini berhak 
mengikuti pemilu. Hal ini merupakan pelaksanaan asas…. 
a. Langsung      d. Rahasia 
b. Umum       e. Jurdil 
c. Bebas 
  

37. Indonesia adalah Negara yang menganut system demokrasi bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut UUD. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal…. 
a. 1 ayat {1}      d. 2 ayat {2} 
b. 1 ayat {2}      e. 2 ayat {3} 
c. 2 ayat {1}  
 

38. Sikap yang hendaknya dilakukan apabila dalam suatu musyawarah pendapat kita ditolak adalah….. 
a. Tidak menerima hasil musyawarah 
b. Meninggalakan rapat sebelum ditutup 
c. Bersikeras agar pendapat tersebut diterima 
d. Menyerahkan kepada keputusan hasil musyawarah 
e. Menolak hasil keputusan dengan melakukan demo 
 

39. Perbedaan demokrasi pancasiola dengan demokrasi liberal qadalah bahwaq demokrasi pancasila 
berasaskan musyawarah mufakat , sedangkan demokrasi liberal mengutamakan….. 
a. Kepentingan partai     d. Kepentingan umum 
b. Kebebasan individu     e. Suara terbanyak 
c. Kepentingan kelompok 
 

40. Pada saat pemilihan umum, pengenalan program disampaikan pada masa……. 
a. Mendaftarkan peserta pemilu    d. Pencalonan anggota DPR 
b. Menetapkan peserta pemilu    e. Pemunggutan suara 
c. Kampanye  
  

41. Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 adalah……. 
a. KPK       d. LSM 
b. KPU       e. KPP 
c. KY  
  

42. Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 mengunakan system pemilu…. 
a. Profesional      d. Gabungan distrik dan Proporsional 
b. Distrik berwakil banyak    e. Suara terbanyak 
c. Proporsional dengan daftar calon terbuka 
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43. Ahli yang mengemukakan bahwa suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada 
perjanjian-perjanjian tertentu adalah …. 
a. Aristoteles      d. Notonegoro  
b. Thomas hobbes     e. M. Kusnardi 
c. Plato  
 

44. Pengelolaan pemerintahan yang baik disebut…. 
a. Good government     d. E-Government 
b. Civil society      e.Transparansi 
c. Good governance 
 

45. Proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan system 
pemerintahan secara lebih efisien adalah.… 
a. Good government     d. E-Government 
b. Civil society      e.Transparansi 
c. Good governance 

 
46. Keterbukaan penyelenggara Negara merupakan salah satu cirri pemerintahan…. 

a. Transparan      d. Liberal 
b. Terbuka      e. Demokrasi 
c. Bebas 
 

47. Kita dikatakan bersikap adil, apabila telah memperlakukan orang lain…. 
a. Sesuai dengan situasi dan kondisi   d. Menurut keinginannya sendiri 
b. Berdasarkan status sosialnya    e. Sesuai hak dan kewajibannya 
c. Berdasarkan kualitas hubungannya 
 

48. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi  yang benar ,  jujur 
dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan perlindungan atas hak pribadi , golongan dan rahasia 
Negara. Hal ini merupakan pengertian dari asas …. 
a. Kepentiungan umum     d. Akuntabilitas 
b. Keterbukaan      e. Tertib penyelenggara 
c. Proporsionalitas 
 

49.  Sikap yang tertutup menyebabkan timbulnya masyarakat yang….    
a. Anarkis      d. Liberal 
b. Demokratis      e. Sosialis 
c. Transparan 
  

50. Seorang karyawan menerima gaji berbeda dengan karyawan lainnya karena ia mempunyai pendidikan 
yang tinggi dan kemampuan yang professional dan masa kerjanya yang lama. Hal ini sesuai dengan 
teori keadilan…. 
a. Distributive       d. Kodrat alam 
b. Komutatif       e. Konvensional 
c. Legalitas  

 


