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Multiple Choice
Identify the choice that best completes the statement or answers the question.

	1.	Hak merupakan semua hal yang harus diperoleh bisa berbentuk
a.
kewenangan dan larangan.
b.
kewenangan dan kekuasaan .
c.
kekuasaan dan kewibawaan .
d.
kewibawaan dan kewenangan .
e.
relatif dan absolut .


	2.	Hak warga negara dibatasi oleh ....
a.
status sosialnya.
b.
status ekonominya .
c.
status kewarganegaraannya.
d.
jabatan seseorang.
e.
garis keturunan keluarganya .


	3.	Pasal 27 Undang Undang Dasar 1945 mengandung arti bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dalam ...
a.
hukum dan pemerintahan .
b.
mendapat pekerjaan .
c.
mengeluarkan pendapat .
d.
mendapat pekerjaan .
e.
memeluk agamanya masing- masing .


	4.	Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum termasuk hak dalam bidang ....
a.
Hukum .
b.
Ekonomi .
c.
Sosial .
d.
Budaya .
e.
Politik .


	5.	Hak Asasi pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan secara mutlak karena ....
a.
bertentangan dengan peraturan .
b.
tidak disertai dengan kewajiban .
c.
melanggar kewajiban orang lain .
d.
melanggara Hak Asasi orang lain .
e.
bertentangan dengan adat istiadat .


	6.	Bila Partai Politik memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah , berarti partai politik melaksanakan fungsi sebagai ....
a.
Interest Articulation .
b.
Sosialisasi Politik .
c.
Komunikasi Politik .
d.
Pengatur Konflik .
e.
Recruitmen Politik .


	7.	Peran serta warga negara dalam kegiatan sistem politik dib Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk ....
a.
menjunjung tinggi hukum .
b.
mencintai tanah air dan rela berkorban .
c.
menggunakan hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan umum .
d.
membayar pajak tepat waktu .
e.
membuang sampah pada tempatnya .


	8.	Perhatikan type - type budaya politik dibawah ini ;
1 . Budaya politik parokial .
2 . Budaya politik umum .
3 . Budaya politik kaula .
4 . Budaya politik khusus .
5 . Budaya politik partisipan .
Menurut Gabriel Almond type budaya politik meliputi ....
a.
nomor 1 , 2, dan 3 .
b.
nomor 2 , 3 , dan 4 .
c.
nomor 3 , 4 , dan  5. 
d.
nomor 2 , 3 , dan 5 .
e.
nomor 1 , 3 , dan 5 .


	9.	Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi Partai Politik adalah ....
a.
sarana penentu politik .
b.
sarana komunikasi politik .
c.
sarana rekruitmen pollitik .
d.
sarana pengatur konflik .
e.
sarana sosialisasi politik. 


	10.	Mengakui hak milik perorangan dan di lindungi pemanfaatannya oleh negara , hal ini menunjukan hubungan Hak Asasi Manusia dengan Pancasila Sila ....
a.
Ketuhanan Yang Maha Esa .
b.
Keadilan Sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia .
c.
Persatuan Indonesia .
d.
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab .
e.
Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan .


	11.	Pemahaman yang baik terhadap budaya politik berguna untuk ....
a.
memilih calon kandidat yang tepat untuk dijadikan pimpinan dalam proses pemilu /pilkada .
b.
memudahkan penetapan metode kampanye nya partai politik yang tepat dilaksanakan .
c.
mengetahui sistem pemilu / pilkada yang tepat untuk diterapkan di daerah - daerah lain di Indonesia .
d.
mengetahui tanggapan , dukungan serta orientasi politik masyarakat terhadap kehidupannya .
e.
mengetahui orientasi politik seseorang pada saat pemilu / pilkada berlangsung di daerah


	12.	Sosialisasi politik sering dilakukan oleh agen - agen politik seperti dibawah ini kecuali .....
a.
keluarga .
b.
kelompok studi wisata .
c.
tokoh agama .
d.
sekolah .
e.
partai politik .


	13.	Pada penyelenggaraan pemilihan umum , setiap warga negara yang telah memenuhi syarat berhak menggunakan hak pilihnya tanpa membedakan status sosial , ekonomi . Hal itu berarti setiap warga negara ....
a.
boleh memilih salah satu partai politik .
b.
berkewajiban menyukseskan pemilihan umum .
c.
memiliki persamaan kedudukan dalam bidang politik .
d.
mendapat jaminan keamanan dalam pemilihan umum .
e.
memiliki persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi .


	14.	Data  ciri - ciri Budaya Politik .
1 . Para subyek tidak mengharapkan apapun dari sistem politik .
2 . Orientasi politik subyek lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif .
3 . Para subyek menyadari dan menerima secara pasif otoritas pemerintah .
4 . Para subyek menyadari dan menyikapi otoritas pemerintah secara aktif dan dan kritis .
5 . Hubungan dengan sistem politik secara keseluruhan dengan out put , pada dasrnya lebih hubungan pasif .
Dari data diatas yang termasuk ciri - ciri budaya politik kaula adalah nomor ....
a.
1 , 2 , dan 3 .
b.
2 , 3 , dan 4 .
c.
3 , 4 , dan 5 .
d.
2 , 4 , dan 5 .
e.
2 , 3 , dan 5 .


	15.	Di bawah ini yang termasuk bentuk - bentuk partisipasi non konvensional kecuali .....
a.
konfrontasi .
b.
pengajuan petisi .
c.
tindakan kekerasan politik .
d.
revolusi .
e.
aksi mogok .


	16.	Dalam sistem politik mempunyai komponen - komponen urut - urutanya sebagai berikut ....
a.
input , out put , proses , feed back .
b.
input , proses , out put , feed back .
c.
proses , out put , input , feed back .
d.
feed back , input , proses , out put .
e.
input , feed back , proses , out put .


	17.	Dalam sistem politik yang terlibat dalam proses adalah .....
a.
Dewan Perwakilan Rakyat ,  dan Presiden .
b.
Kelompok Kepentingan , dan Kelompok Penekan .
c.
Mahkamah Agung   dan Interes group .
d.
Partai Politik dan Pressure Group .
e.
Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung .


	18.	Menurut Meriam Budiardjo bentuk partisipasi tergambar yang posisinya lebar , tetapi menyempit keatas sejalan dengan meningkatnya intensitas kegiatan politik tergambar dalam bentuk .....
a.
Kubus .
b.
Segi Tiga Sama Kaki .
c.
Empat Persegi Panjang .
d.
Balok .
e.
Piramida .


	19.	Orang yang setidak - tidaknya pernah ikut dalam pemilihannumum menurut Milbrath dan Goel disebut ....
a.
Gladiator .
b.
Apatis .
c.
Lobbiying .
d.
Spektaktor ..
e.
Aktivis .


	20.	Meriam Budiardjo membagi bentuk partisipasi politik dibedakan menjadi lima tingkatan . Adapun tingkatan yang bletaknya pada posisi nomor 3 ialah ....
a.
apatis .
b.
pengamat .
c.
menyimpang .
d.
partisipan .
e.
aktivis .


	21.	Wujud partisipasi kegiatan warga negara yang dilakukan serentak dan dimaksudkan memengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam pemilu . Bentuk partisipan tersebut menurut Muller disebut ....
a.
partisipasi individual .
b.
Contacting .
c.
Partisipasi koektif .
d.
partisipasi pasif .
e.
Violence .


	22.	Data  bentuk - bentuk Partisipasi Politik :
1. mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum .
2. mentaati peraturan  pemerintah . 
3. mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan saran kebijaksanaan .
4. menerima dan melaksanakan setiap peraturan pemerintah .
5.mengajukan alternatif kebijakan umum yang bberbeda dengan   kebijakan pemerintah .
Dari data - data diatas yang termasuk partisipasi aktif menurutr Ramlan Surbakti adalah nomor ....
a.
 1 , 2 , dan 3 .
b.
 2 , 3 , dan 4 .
c.
 1 , 3 , dan 5 .
d.
 3 , 4 , dan 5 .
e.
 2 , 3 , dan 5 .


	23.	Dibawah ini yang termasuk dalam kelompok inti Infrastruktur politik adalah ...
a.
komunikasi politik .
b.
Partai Politik .
c.
partisipasi politik .
d.
kepentingan politik .
e.
sosialisasi politik .


	24.	Dalam negara demokrasi partisipasi rakyat diperlukan dalam kegiatan politik dengan cara mendirikan partai politik disebut ....
a.
budaya politik .
b.
supra struktur politik.
c.
kelompok penekan .
d.
kelmpok kepentingan .
e.
infra struktur politik .


	25.	Bangsa Indonesia memiliki pendirian bahwa Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia terpadu dan melekat dalam diri manusia sebagai ....
a.
Makhluk individu dan Makhluk Sosial .
b.
pribadi , anggta keluarga , dan anggota masyarakat .
c.
pribadi , anggota keluarga , dan warga negara .
d.
pribadi , anggota masyarakat , warga negara dan anggota dunia .
e.
pribadi , anggota masyarakat , dan warga negara .


	26.	Sesuai dengan prinsip - prinsip demokrasi , maka didalam sistem demokrasi tersebut kedaulatan berada ditangan .....
a.
rakyat .
b.
pejabat .
c.
penguasa negara .
d.
tokoh masyarakat .
e.
pemimpin .


	27.	Masyarakat politik terdiri dari unsur ....
a.
Eksekutif dan  Legislatif .
b.
anggota Dewan Perwakilan Rakyat .
c.
masyarakat yang mengetahui politik .
d.
Elit Politik dan Massa Politik .
e.
Pakar Politik .


	28.	Dalam bentuk Piramida partisipasi politik , pihak berikut ini yang termasuk dalam kategori  aktivis , yaitu ....
a.
juru kampanye .
b.
fungsionaris partai politik .
c.
pemilih dalam pemilihan umum .
d.
anggota - anggota dalam proyek- proyek sosial .
e.
aktif dalam partai politik .


	29.	 Perhatikan agen - agen sosialisasi politik dibawah ini :
1. sekolah .
2. kelompok pergaulan .
3 .tempat kerja .
4. media massa. 
5 .kontak - kontak politik langsung .
6. keluarga .
Yang merupakan agen pertama dalam pembentukan nilai - nilai politik bagi seseorang individu adalah .....
a.
sekolah .
b.
keluarga.
c.
kelompok kerja .
d.
media massa. 
e.
kontak - kontak politik langsung


	30.	Perhatikan pernyataan ini .” BAYAR UM KOTA SESUAI SK GUBERNUR “ Kalimat tersebut menunjukan adanya partisipasi politik dari masyarakat dengan cara .....
a.
Konvensional .
b.
Semi Konvensional .
c.
Konvensional Murni .
d.
Konvensional Campuran .
e.
Non Konvensional .


	31.	Perhatikan berbagai bentuk partisipasi budaya politik berikut ini :
1. partisipasi individual .
2 . partisipasi langsung .
3 . partisipasi materiil .
4 . partisipasi kolektif .
Bentuk partisipasi budaya politik yang dibedakan berdasarkan jumlah pelakunya ditrunjukan oleh nomor ....
a.
 1, dan  2 .
b.
 1, dan 3 .
c.
 1 , dan  4 .
d.
 2 , dan  4 .
e.
 3 , dan  4 .


	32.	Tokoh yang berpendapat bahwa budaya politik adalah sikap individu terhadap sistem politik dan komponennya , juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik adalah ....
a.
Miriam Budiardjo .
b.
John Hall.
c.
Almond dan Verba .
d.
Muller .
e.
Milbrath .


	33.	Salah satu mata pelajaran yang diperoleh dari sekolah yang mendukung proses sosialisasi politik adalah mata pelajaran sejarah nasional , yaitu berfungsi ....
a.
mengetahui peristiwa masa lampau dan membandingkannya dengan masa sekarang.
b.
menyadari akan hak dan kewajiban .
c.
menyadari asal usul nenek moyang bangsa Indonesia .
d.
memperkuat kesetiaan pada sistem politik.
e.
menguatkan tradisi masa lampau .


	34.	Sikap perilaku politik yang cukup puas  dengan keadaan dan bersedia untuk kemajuan adalah pengertian sikap .....
a.
moderat .
b.
radikal .
c.
liberal .
d.
status quo .
e.
reaksioner .


	35.	Perbuatan - perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat diadukan ke KOMNAS HAM  sebagaimana diatur dalam Undang -Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 kecuali ...
a.
setiap    warga neagara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara .
b.
hak atas kesejahteraan 
c.
hak wanita .
d.
hak mengembangkan diri .
e.
hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan .


	36.	Data jabatan - jabatan di negara RI :
1 . Polisi Negara .
2 . Wakil Bupati .
3 . Jaksa .
4 . Kepala Desa .
5 . Kepala Wilayah Kecamatan ( Camat ).
Dari data diatas jabatan yang penisiannya melalui pengangkatan adalah nomor .....
a.
1 ,  2 dan 3.
b.
1 ,  3 dan 5 .
c.
2 ,  3 dan 4 .
d.
3 ,  4 dan 5 .
e.
2 ,  3 dan 5 .


	37.	Jabatan - jabatan yang diisi melalui pemilihan langsung oleh rakyat dibawahb ini  kecuali ....
a.
Gubernur dan Wakil gubernur .
b.
Kepala Desa .
c.
Dewan Perwakilan Rakyat .
d.
Panglima TNI , Kepala  Kepolisian 
e.
AnggotA DPD .


	38.	Menurut naskah perjanjian Hak - Hak Sipil dan Hak Politik ,  serta perjanjian Hak - Hak Ekonomi , Sosial dan Budaya dibawah ini kecuali .....
a.
hak atas pekerjaan .
b.
hak atas pensiun .
c.
hak atas pendidikan .
d.
hak untuk membentuk serikat kerja .
e.
hak atas kebebasan dan nkeamanan dirinya .


	39.	Arti UNWILLINGNES STATE ADALAH ...
a.
Pengadilan pidana internasional ditolak untuk menanganiperkara kejahatan .
b.
negara yang tidak mempunyai kemauan menegakan HAM .
c.
pengadilan pidana internasional diterima untuk menangani perkara pelanggaran HAM .
d.
Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputuskan .
e.
peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu terhadap warga negaranya .


	40.	Pengakuan Bangsa Indonesia akan Hak Asasi Manusia bahwa kemerdekaan sebagai hak setiap bangsa , secara formal tedapat dalam ...,
a.
Pembukaan UUD N RI Tahun 1945  Alinea I
b.
Sila Kedua Pancasila .
c.
Pembukaan UUD N RI Tahun 1945  Alinea IV .
d.
Undang - Undang RI Nomor 39 Tahun 1999.
e.
Ketetapan MPR No. XVII / MPR /1998.


	41.	Pada budaya politik Parokial tingkat partisipasinya ......
a.
sangat tinggi .
b.
sedang .
c.
belum begitu mantap .
d.
rendah .
e.
masih dipengaruhi oleh kekuatan lain.


	42.	Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana sosialisasi politik , sedangkan fungsi yang lain adalah .....
a.
sarana mencegah korupsi .
b.
sarana penegak demokrasi .
c.
sarana pemaksa politik .
d.
sarana penyambung aspirasi rakyat .
e.
sarana komunikasi politik .


	43.	Proses mewariskan budaya politik disebut ...
a.
sosialisasi politik .
b.
orientasi politik .
c.
sistem politik .
d.
type budaya politik .
e.
pandangan politik .


	44.	Contoh pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Pokok Pikiran kedua Pembukaan UUD 1945 ialah .....
a.
kebebasan memilih agama.
b.
memberikan suara saat pemilihann umum .
c.
fakir miskin dipelihara oleh negara .
d.
kebebasan melaksanakan agama.
e.
melaksanakan politik bebasa aktif 


	45.	Hak Asasi yang tersirat dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945  adalah hak ......
a.
kemerdekaan .
b.
memeluk agama .
c.
mencapai kebahagiaan .
d.
mendapat pendidikan .
e.
hidup .
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Answer Section

MULTIPLE CHOICE

	1.	ANS:	B
l

PTS:	1

	2.	ANS:	C	PTS:	1

	3.	ANS:	A	PTS:	1

	4.	ANS:	E	PTS:	1

	5.	ANS:	D	PTS:	1

	6.	ANS:	A	PTS:	1

	7.	ANS:	C	PTS:	1

	8.	ANS:	E	PTS:	1

	9.	ANS:	A	PTS:	1

	10.	ANS:	B	PTS:	1

	11.	ANS:	E	PTS:	1

	12.	ANS:	B	PTS:	1

	13.	ANS:	C	PTS:	1

	14.	ANS:	E	PTS:	1

	15.	ANS:	B	PTS:	1

	16.	ANS:	B	PTS:	1

	17.	ANS:	A	PTS:	1

	18.	ANS:	E	PTS:	1

	19.	ANS:	D	PTS:	1

	20.	ANS:	D	PTS:	1

	21.	ANS:	C	PTS:	1

	22.	ANS:	C	PTS:	1

	23.	ANS:	B	PTS:	1

	24.	ANS:	E	PTS:	1

	25.	ANS:	A	PTS:	1

	26.	ANS:	A	PTS:	1

	27.	ANS:	D	PTS:	1

	28.	ANS:	B	PTS:	1

	29.	ANS:	B	PTS:	1

	30.	ANS:	E	PTS:	1

	31.	ANS:	C	PTS:	1

	32.	ANS:	C	PTS:	1

	33.	ANS:	D	PTS:	1

	34.	ANS:	D	PTS:	1

	35.	ANS:	A	PTS:	1

	36.	ANS:	B	PTS:	1

	37.	ANS:	D	PTS:	1

	38.	ANS:	E	PTS:	1

	39.	ANS:	B	PTS:	1

	40.	ANS:	A	PTS:	1

	41.	ANS:	D	PTS:	1

	42.	ANS:	E	PTS:	1

	43.	ANS:	A	PTS:	1

	44.	ANS:	C	PTS:	1

	45.	ANS:	B	PTS:	1

