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PKN KELAS 4

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d didepan jawaban yang benar !
1. Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif diwujudkan dalam....

a. Menjalankan UU c. Membuat UU 
b. Memilih wakil rakyat d. Mengusulkan APBN

2. Globalisasi berasal dari kata globe yang berarti....
a. Peta dunia c. Bola dunia
b. Keliling dunia d. Seluruh dunia

3. Lembaga yang bertugas memberhentikan presiden adalah....
a. MPR c. DPD
b. DPR d. MA

4. Membuat undang-undang adalah tugas dari....
a. DPD c. Presiden
b. DPR d. MPR

5. Berikut ini yang bukan merupakan hasil produk-produk globalisasi adalah....
a. Gerobak c. Mobil
b. Pesawat d. Televisi

6. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh....
a. MPR c. MPR
b. Wakil presiden d. DPR

7. Komite yang bertugas menyelenggarakan PEMILU adalah . . . .
a. BPK c. DPD
b. KPU d. MA

8. Dampak globalisasi di bidang budaya yaitu . . . . .
a. Menonton televisi yang tidak menambah pengetahuan
b. Memakai pakaian yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia
c. Menelpon saudara yang berada di luar negeri
d. Harga barang menjadi murah 

9. Hiburan anak-anak yang merupakan hasil globalisasi adalah....
a. Wayang golek c. Si unyil
b. Petak umpet d. Scooby doo

10.  Badan yang bertugas memeriksa keuangan Negara adalah . . . .
a. BPK c. KPU
b. MPR d. DPR

11. Yang tidak termasuk ciri cinta tanah air adalah . . . .
a. Rela berkorban
b. Bangga sebagai bangsa indonesia
c. Ikut mempertahankan keutuhan bangsa
d. Senang memakai produk asing

12. Salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah. . . . .
a. Perahu karet c. Kereta api
b. Pesawat terbang d. Bus tingkat

13.  Kesenian Indonesia yang pernah ditampilkan di Amerika Serikat dengan dalang Ki Mantep     
Soedarsono adalah . . . . .
a. Wayang golek c. Wayang orang
b. Wayangf kulit d. Campursari

14. Berikut ini merupakan sifat menjunjung tinggi jati diri bangsa,kecuali. . . 
a. Belajar tarian asing c. Berprestasi dibidang tertentu
b. Belajar tarian tradisional d. Belajar dengan giat



      15. Salah satu dari dampak positif globalisasi adalah. . . . 
  a. Harga barang menjadi mahal
  b. Produktivitas menurun
  c. Pertukaran informasi menjadi sangat lancar
d. Nilai-nilai budaya semakin luntur

      16. Sebuah negara tertimpa bencana tsunami. Banyak negara didunia yang memberikan bantuan.  
Hal ini merupakan dampak globalisasi di bidang. . . . . .

       a. Ekonomi c. Sosial
             b. Politik d. Transportasi

17.   Indonesia sekarang mempunyai. . . provinsi.
a. 30 c. 32
b. 31 d. 33

18.   Lembaga yang berhak dan berwenang menjalankan undang-undang disebutr lembaga. . . 
a. Yudikatif c. Legislatif
b. Presidensial d. Eksekutif

19.   Komisi yudisial merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan diberhentikan presiden dengan 
persetujuan. . . . 

a. DPR c. MA
b. MPR d. Kejaksaan Agung

20.  Berikut ini adalah hak-hak yang dimiliki oleh DPR,kecuali. . . 
a. Interpelasi c. Imunitas
b. Angket d. Budget

 21.  Segala hasil fikiran dan budi daya manusia disebut. . . 
a. Budayawan c. Kebudayaan
b. Budaya d. Budi pekertik 

22.  Mahkamah Agung (MA) termasuk lembaga....
a. Eksekutif c. Legislatif
b.Yudikatif d. MPR

23.  Proses menyatunya berbagai macam bidang,seperti politik,ekonomi,perdagangan,sosial,dan 
budaya dari negara-negara yang ada di seluruh dunia disebut. . . 

a. Aktualisasi c. Realisasi
b. Globalisasi d. Nasionalisasi

     24.  Alat musik angklung berasal dari daerah....
a. Jawa Timur c. Jawa Barat
b. Jawa tengah d. Sumatera

       25.  Berikut ini yang merupakan bentuk pengaruh globalisasi adalah. . . 
a. Barang luar negeri mudah didapat
b. Berita tentang luar negeri sulit diketahui
c. Teknologi tidak berkembang
d. Kebudayaan sulit berkambang

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat !
1. Para menteri bertanggung jaw ab kepada....
2. Pusat pemerintahan negara Repuplik Indonesia adalah....
3. Anggota DPR dipilih secara langsung melalui pemilihan umum oleh....
4. Yang termasuk alat komunikasi adalah....
5. Kebudayaan Nasional bersumber dari....
6. Terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, sikap kita sebaiknya....
7. Tugas legislatif presiden antara lain....
8. Lembaga negara yang menjalankan undang-undang adalah....
9. Anggota MPR terdiri dari anggota...dan....



10. Globalisasi dapat menyebabkan terjadinya pergeseran.....

III.  Jawablah pertnyaan dibawah ini dengan tepat !
1. Bagaimana cara seseorang agar tidak terpengaruh oleh akibat negatif globalisasi?

Jawab : 

2. Sebutkan yang termasuk lembaga-lembaga negara!
Jawab : 

3. Sebutkan empat sikap yang dapat diterapkan untuk menjadi globalisasi!
Jawab : 

4. Apa saja pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini?
Jawab : 

5. Uraikan tugas MPR menurut UUD 1945!
Jawab : 


