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A. Jawaban pertanyaan dibawah ini! 

 

1. Menurut Gabriel Almond , sustu proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola 
tingkah laku politik disebut sebagai 

a. sistem politik 
b. lembaga politik 
c. sosialisasi politik 
d. partisipasi politik 
e. budaya politik 

2. Berbagai hal berkenaan dengan hubungan Negara dan masyarakat telah diatur di dalam 
a. UUD 1945 
b. Negara 
c. Rancangan 
d. Pemerintah 
e. Pancasila 

3. Berikut ini contoh objek politik yang termasuk objek output adalah 
a. Parokial 
b. Tradisional 
c. Aktif 
d. Subjek 
e. Partisipan 

4. Kepanjangan dari PKN adalah 
a. PENDIDIKAN WARGA 
b. PENDIDIDKAN 
c. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 
d. PENDIDIKAN SMP 
e. PENDIDIKAN SD 

5. Orang-orang terlantar dipelihara oleh negara termasuk hak…. Dalam kehidupan 
demokrasi. 

a. Ekonomi 
b. Sosial 
c. Pertahanan dan keamanan 
d. Budaya 
e. Politik 

6. Demokrasi yang segala kebijakann pemerintah berada ditangan pemerintah disebut 
a. Demokrasi terpimpin 
b. Demokrasi adalah segalanya 
c. Demokrasi bilateral 
d. Demokrasi bersejarah 
e. Demokrasi  
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7. Dalam pengertian demokrasi salah satunya yaitu pemerintahan dari rakyat. Pernyataan 
tentang demokrasi tersebut memiliki makna, yaitu 

a. Pemerintahan di tangan presiden 
b. Pemerintahan dijalankan oleh rakyat 
c. Rakyat memegang penuh kekuasaan Negara 
d. Pemerintah mengendalikan rakyat 
e. Rakyat adalah pemimpin penerintahan 

8. Berikut yang menunujukkan bahwa rakyat adalah yang menjalankan pemerintahan 
adalah 

a. Dilakukakannya pemilihan umum secara langsung 
b. Presiden dipilih oleh rakyat 
c. MPR dipilih oleh rakyat 
d. Dilakukannya pemilihan umum secara tidak langsung 
e. Wakil rakyat dipilh oleh rakyat 

9. Berikut contoh budaya demokrasi yang diterapkan di Indonesia dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, yaitu 

a. Pemilihan ketua RT 
b. Kerja bakti di masyarakat setiap minggu 
c. Pengadaan hari perayaan kemerdekaan 
d. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden 
e. Musyawarah desa 

10. Setiap warga Negara memiliki hak dasar yang melekat sejak lahir. Hal ini menunjukan 
adanya prinsip…. Dalam demokrasi 

a. Pengawasan rakyat 
b. Pemerintahan berdasarkan konstitusi 
c. Persamaan kedudukan 
d. Pengakuan hak politik 
e. Adanya jaminan hak asasi 

 

B. Kunci jawaban diatas. 

 

1. C 

2. A 

3. E 

4. C 

5. B 

6. A 

7. D 

8. C 
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9. D 

10. E 
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