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Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Globalisasi berasal dari kata global dan isasi. Global artinya… 

a. meliputi seluruh dunia    c. Proses terjadinya 

b. secara terpisah     d. Melebarnya kehidupan 

 

2. Dalam arti ekonomi, globalisasi mengacu pada pengertian… 

a. pasar bebas b. perdagangan bebas  c. liberalisasi ekonomi  d. liberalisasi ekonomi  

                dan pasar bebas 

 

3. Salah satu faktor penting ayng mendorong terjadinya globalisasi adalah…. 

a. kemajuan pesat dalam kehidupan politik 

b. perkembangan kemanusiaan dan peradapan  

c. Perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia 

d. kemajuan luar biasa dalam teknologi informasi dan komunikasi 

 

4. Berikut ini yang bukan factor pengaruh globalisasi adalah…. 

a. Politik  b. ekonomi   c. Tradisi  d. sosial dan budaya 

 

5. Globalisasi adalah... 

a. Proses hubungan sosial dan saling tergantung antar negara dan antar manusia yang bersifat  

    mendunia 

b. proses kerjasama antar negara 

c. Proses hubungan mendunia antara orang per orang saja 

d. hubungan saling tergantung antara manusia yang satu dan manusia yang lain 

 

6. Globalisasi yang menjadikan informasi bergerak bebas serta manusia leluasa berhubungan 

menjadikan batas-batas negara.... 

a. Makin jelas dan sulit ditembus   c. Di tata ulang melalui perjanjian baru 

b. seolah-olah kabur dan tidak berarti  d. harus ditentukan melalui kerjasama 

 

7. Globalisasi pada dasranya memiliki sifat... 

a. Transparan  b. multimedia  c. Multikompleks d. multidimensional 

 

8. Di bawah ini yang bukan ciri-ciri era globalisasi adalah... 

a. Meningkatnya perdangangan global  c. Meningkatnya pengangguran di dunia 

b. Meningkatnya aliran investasi asing  d. Meningkatnya turisme lintas negara 

 

9. Di bawah ini adalah tanda-tanda globalisasi kecuali.... 

a. Meningkatnya perdagangan global   c. Meningkatnya imigrasi 

b. meningkatnya pertukaran budaya internasional d. meningkatnya turisme dalam negeri 

 

 

 

PETUNJUK UMUM: 
1. Tulis nama, kelas, nomor peserta, Anda pada lembar jawab. 
2. Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban 

yang paling tepat. 
3. Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik. 
4. Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus 

dan arsir/ hitamkan jawaban yang benar. 



10. Apakah pengertian dari kegiatan perekonomian tanpa bobot (weightless economy)? 

a. Perekonomian yang berdampak pada kemampuan dan kebebasan individu 

b. perekonomian yang produknya adalah informasi, perangkat lunak komputer, produk media hiburan  

   dan jasa yang berbasis internet 

c. Perekonomian yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik dan budaya 

d. Perekonomian yang terjadi pada negara-negara tingkat tinggi 

 

11. Globalisasi yang menyebabkan persaingan antar bangsa kian ketat dan keras mengharuskan bangsa 

Indonesia untuk.... 

a. Berupaya meningkatkan kemampuan diri c. Meminta bangsa lain untuk memberi bantuan 

b. Menyongsong masa depan dengan pesimis d. melakukan koreksi atas kesalahan masa lalu 

 

12. Dampak globalisasi pada masyarakat Indonesia dalam soal penampilan diri, antar alain ditandai 

dengan munculnya gejala..... 

a.  Kembalinya gaya penampilan yang dianut pada masa lalu 

b. peniruan gaya penampilan yang disaksikan di media massa 

c. Ketidakpedulian terhadap penampilan diri di tengah kehidupan 

d. mengatur penampilan di dasarkan pada adat dan budaya bangsa 

 

13. Globalisasi yang menyebabkan terjadinya ledakan informasi juga mengharuskan bangsa Indonesia 

untuk.... 

a. Menampung informasi sebanyak mungkin untuk introspeksi 

b. menggunakan informasi sebagai bahan dokumentasi 

c. Menerima semua informasi sebagai bahan evaluasi 

d. secara tepat menyaring dan 

 

14. Terjadinya keseragaman budaya adalah salah satu ancaman globalisasi dalam bidang.... 

a. Politik  b. ekonomi   c. Hukum  d. sosial-budaya  

 

15. Kebijakan politik luar negeri bersumber pada.... 

a. Pancasila b. GBHN   c. Tap MPR  d. Keputusan pemerintah 

 

16. Politik luar negeri Indonesia adalah... 

a. Bebas dan pasif     b. bebas dan aktif c. condong ke blok barat d. condong ke blok timur 

 

17. Tujuan politik luar negeri Indonesia secara jelas tercantum... 

a. Alinea pertama pembukaan UUD 1945       c. Alinea ketiga pembukaan UUD 1945 

b. Alinea kedua pembukaan UUD 1945        d. Alinea pertama dan keempat pembukaan UUD 1945 

 

18. Hubungan luar negeri lazim berupa hubungan.... 

a. Bilateral  b. diplomatik   c. Perdagangan d. kemitraan 

 

19. Tokoh penulis buku ”Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia” adalah.... 

a. M. Soeharto b. Drs. Moh. Hatta  c. Mr. Soepomo d. Mr. Moh. Yamin 

 

20. Pelaksanaan politik luar Negeri Indonesia yang bebas aktif disampaikan pemerintah pada tanggal 2 

September 1948 di hadapan…. 

a. BPUPKI  b. PPKI  c. BPKNIP  d. MPR 

 

21. Negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar… 

a. saling membutuhkan    c. saling menghormati 

b. saling menyadari    d. saling menguntungkan 

 

22. Berikut ini yang tidak termasuk asas hubungan internasional yang saling mempengaruhi adalah…. 

a. Asas teritorial   b. asas kebangsaan    c. Asas kekeluargaan d. asas kepentingan umum 

 

23. Pelaksanaan politik luar negeri babas dan aktif berlandaskan ideal... 

a. UUD 1945 b. Pancasila  c. TAP MPR   d. GBHN 

 



24. Di bidang pertahanan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat membentuk NATO, sementara di 

bidang perdagangan kita mengenal... 

a. WHO  b. ILO   c. WTO   d. Pakta Warsawa 

 

25. Negara Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada.... 

a. piagam Jakarta  b. piagam PBB  c. GBHN d. Komnas HAM 

 

26. Mengusahakan agar pihak yang mengadakan hubungan mampu mendatangkan manfaat sebesar-

besarnya untuk kedua balah pihak, merupakan.... 

a. Sarana diplomasi b. tujuan diplomasi  c. Arti diplomasi d. efek diplomasi 

 

27. Berikut ini yang tidak termasuk asas-asas hubungan internasional adalah.... 

a. Asas teritorial  b. asas kekeluargaan c. Asas kebangsaan d. asas kepentingan umum 

 

28. Globalisasi terutama memberikan pengaruh pada perilaku... 

a. anak   b. ornag dewasa c. Kelompok  d. Individu dan massyarakat 

 

29. Bangsa Indonesia tidak dapat menghindar dari derasnya arus globalisasi, karena.... 

a. Canggihnya teknologi informatika  c. Canggihnya teknologi transportasi 

b. Canggihnya teknologi telekomunikasi  d. Jawaban a, b, atau c benar 

 

30. Semakin lunturnya nilai-bilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat 

dan gotong royong merupakan bentuk perubahan atau kelompok globalisasi di bidang.... 

a. Ekonomi  b. sosial budaya c. Politik d. Pertahanan dan Keamanan 

 

31. Dampak globalisasi di bidang ekonomi antar alain pemerintah hanya sebagai regulasi dalam 

pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh... 

a. Pemerintah  b. negara industri c. Birokrasi pemerintah d. pasar 

 

32. Kemajuan teknologi komunikasi menjadikan orang makin bersikap kosmopolit, kian terbuka dan 

menerima orang lain, serta.... 

a. Banyak yang menggunakan peralatan canggih 

b. sulit untuk menyesuaikan diri 

c. Cenderung menghindar dari komunikasi langsung 

d. mudah menerima perbedaan sebagai hal yang baik 

 

33. Wujud dampak globalisasi bagi bangsa Indonesia di bidang hukum, pertahanan dan keamanan, antara 

lain.... 

a. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebagai ketertiban negara yang  

   profesional 

b. Semakin memudarnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbagsa dan  

    bernegara 

c. Kompetisi produk dan harga semakin tinggi sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang  

    semakin selektif 

d. Semakin lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musayawarah dan  

    gotong royong 

 

34. Landasan ideologi (ideal) politik luar negeri Indonesia adalah... 

a. GBHN  b. Tap MPR   c. Pancasila  d. UUD 1945 

 

35. Perilaku yang harus dikembangkan dalam menghadapi era globalisasi adalah sebagai berikut, 

kecuali.... 

a. Rasional  b. reaktif   c. Terbuka  d. antisipatif dan inovatif 

 

36. Landasan politik luar negeri Indonesia dalam UUD 1945 diatur dalam UUD 1945 pasal... 

a. 11 dan 12 b. 13    c. 14   d. 17 

 



37. Pengaruh negatif dari era globalisasi adalah... 

a. Modernisasi  b. Industrialisasi  c. Demokratisasi d. Konglomerasi 

 

38. Pemerintah Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri demi.... 

a. Politik nasional     c. Cita-cita nasional 

b. kepentingan nasional    d. hubungan internasional 

 

39. Sikap yang harus diambil terhadap pengaruh globalisasi adalah…. 

a. Menolak b. selektif  c. Kompromi  d. menutup diri 

 

40. Transpormasi, akuntabilitas, dan profesionalime dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan 

dampak globnalisasi di bidang…. 

a. politik  b. ekonomi  c. social budaya  d. pertahanan keamanan 
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