
 

 

CONTOH SOAL PKN KELAS 11 SEMESTER 1 

CALWRITERSSFV.COM | CONTOH SOAL PKN KELAS 11 

A. Jawaban pertanyaan dibawah ini! 

 

1. berapakah usia seseorang untuk dapat menggunakan hak pilihnya 
a. 30 tahun 
b. 50 tahun 
c. 25 tahun 
d. 15 tahun 
e. 17 tahun 

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

3. berikut ini contoh obyek politik yang termasuk obj adalah output adalah 
a. tuntutan 
b. dukungan 
c. kepentingan 
d. apparat 
e. kebijakan 

4. tipe budaya politik yang memiliki struktur hirarki adalah 
a. parokial 
b. paternalistic 
c. partisipan 
d. patrimonial 
e. kaula 

5. orientasi afektif seseorang terhadap sistem politik lebih berkkaitan dengan aspek 
a. perilaku 
b. pengetahuan 
c. emosi 
d. evaluasi 
e. sikap 

6. anak-anak pejabat yang menjadi pengusaha besar karena mmemanfaatkan jabatan 
orang tua mereka dan memperoleh perlakuan istimewa adalah contoh dari budaya 
politik 

a. unggul 
b. parokial 
c. partisipan 
d. patronage 
e. patrimonialistik 
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7. adanya pemilahan yang tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan 
(wong cilik) menjadi ciri dari budaya politik indonesia, yaitu 

a. berkecenderungan patrimonialistik 
b. Bhineka Tunggal Ika 
c. mempunyai hirarki yang ketat 
d. berkecenderungan patronage 
e. adanya birokrasi yang kaku 

8. masyarakat jawa terdiri dari tiga sub budaya politik yaitu santri, abangan, dan priyayi. 
pandangan ini disampaikan oleh bernama 

a. Hildred Geertz 
b. Clifford Geertz 
c. Ben Anderson 
d. Koenjaraningrat 
e. Herbert faith 

9. aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk aktif dalam kehidupan politik 
a. komunikasi politik 
b. sosialisasi politik 
c. sistem politik 
d. partisipasi politik 
e. dinamika politik 

10. proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu 
masyarakat disebut 

a. sosialisasi politik 
b. pendidikan politik 
c. partisipasi politik 
d. indoktrinasi politik 
e. komunikasi politik 

11. berikut ini sarana sosialisasi politik, kecuali 
a. media massa 
b. lemabag swadaya masyarakat 
c. keluarga 
d. tempat kerja 
e. sekolah 

12. esensi budaya politik bhineka tunggal ika adalah 
a. konflik dan consensus 
b. kerja sama dan rasa percaya 
c. tenggang rasa dan konflik 
d. rasa percaya dan permusuhan 
e. toleransi dan tenggang rasa 

 

B. Kunci jawaban diatas. 
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1. E 

2. B 

3. E 

4. E 

5. E 

6. E 

7. C 

8. E 

9. D 

10. A 

11. B 

12. E 
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