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1. Berilah tanda silang (x) pada huruf jawaban yang paling benar !  

1. Politik luar negari Indonesia adalah ...  

a. bebas aktif  

b. liberalisme  

c. demokrasi  

d. parlemen  

2. Kita bisa menikmati acara televisi dengan leluasa karena kemajuan di bidang ... 

a. komunikasi  

b. tehnologi  

c. transportasi  

d. perhubungan   

3. Dampak positif dari era globalisasi adalah ... 

a. cepat mendapatkan berita  

b. cepat untuk berdagang  

c. kejahatan meningkat  

d. polusi udara meningkat   

4. Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia disebut hubungan ...  

a. Bilateral  

b. Multilateral  

c. Dagang  

d. Kongsi  

5. Hubungan kerjasama Indnesia dengan negara-negara di dunia sesuai dengan negara-

negara lain di dunia dengan pembukaan UUD 1945 alinea ke ... 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4  

6. Kerjasama negara-negara ASEAN disebut kerjasama ... 

a. nasional  

b. internasional  

c. regional  

d. dunia   

7. Kerjasama negara-negara pengekspor minyak sedunia disebut ... 

a. APEC  

b. OPEC 

c. OKI  

d. ASA  



8. Indonesia pernah tegang dengan Australia masalah suaka poliltik orang Papua, namun 

dapat diselesaikan dengan jalan ... 

a. perang  

b. diplomasi  

c. kekerasan  

d. paksa  

9. Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah ...  

a. Tap MPR  

b. UUD 1945  

c. GBHN  

d. Pancasila  

10. Landasan konstitusionil luar negeri Indonesia adalah ...  

a. Tap MPR  

b. UUD 1945  

c. GBHN  

d. Pancasila  

11. Akibat era globalisasi kita bisa menerima berita cepat melalui ... 

a. koran  

b. TV  

c. majalah  

d. internet   

12. Perusahaan asing banyak menanamkan modalnya di Indonesia misalnya PT. Preefot 

Indonesia terdapat di ...  

a. Kalimantan  

b. Jawa  

c. Sumatra  

d. Papua  

13. Alasan perusahaan asing mendirikan usahanya di Indonesia adalah ... 

a. penduduk Indonesia baik  

b. tenaga kerja melimpah  

c. upah kerja mahal  

d. bahan baku terbatas   

14. Dampak negatif perusahaan asing di Indonesia adalah ...  

a. menyediakan lapangan kerja  

b. meningkatkan kesejahteraan  

c. pencemaran lingkungan  

d. menambah devisa negara  

15. Organisasi perdagangan minyak sedunia adalah ...  

a. APEC  

b. OPEC  

c. WTO  

d. ASEAN  

16. Dalam era globalisasi tantangan ekspor negara kita dengan jalan meningkatkan ...  

a. kwalitas  

b. kwantitas  

c. produksi  



d. efiesiensi  

17. Anggota negara ASEAN ke 6 adalah ... 

a. Vietnam  

b. Brunei Darussalam  

c. Thailand  

d. Hongkong   

18. Prinsip politik bebas aktif dicetuskan oleh ... 

a. Ir. Sukarno  

b. Dr. Radjiman Widyodiningrat  

c. Drs. Moh. Hatta  

d. Sugondo Joyo Puspito  

19. Dahulu negara di dunia menjadi dua blok yaitu Blok Barat dan Blok Timur, Blok Barat 

dipimpin oleh ...  

a. Jepang  

b. Perancis  

c. Amerika Serikat  

d. Unisoviet  

20. Negara Blok Timur menganut faham ...  

a. komunis  

b. liberalisme  

c. kapitalisme  

d. sosialisme  

21. Bahan impor kendaraan dari luar negeri masuk ke Indonesia, misalnya mobil Toyota 

berasal dari ...  

a. Korea  

b. Cina  

c. Jepang  

d. Amerika Serikat  

22. Kita bisa menikmati makanan spageti dengan mudah, makan ini berasal dari ...  

a. Inggris  

b. Italia  

c. Jepang  

d. Korea  

23. Negara kita bebas berhubugnan dengan negara lain mana saja sesuai dengan politik 

bebas dan aktif yang tercantum dalam ...  

a. UUD 1945  

b. Pembukaan UUD 1945  

c. Pancasila  

d. Tap MPR  

24. Contoh sikap yang tepat dalam menghadapi era globalisasi adalah ...  

a. mengikuti gaya hidup orang luar negeri  

b. selalu memakai produk luar negeri  

c. giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup  

d. menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari  

 



25. Keterbatasan pemerintah Indonesia dalam mengolah sumber daya alam yang ada 

adalah ...  

a. kurang modal  

b. rendahnya sumber daya manusia  

c. sumber daya alam terbatas  

d. kurang modal dan tenaga  

 

II. Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !  

26. Arti globalisasi adalah ...  

27. Media yang mendorong terjadinya arus globaslisasi adalah ...  

28. Budaya asing yang kurang sesuai dengan budaya kita harus kita ...  

29. Samsung adalah perusahaan asing di Indonesia berasal dari ...  

30. Sekarang perpindahan penduduk lebih mudah karena ditunjang sarana ...  

31. Di era globalisasi para produsen memperkenalkan hasil produksi melalui media 

komunikasi yang disebut ...  

32. Berkomunikasi melalui internet disebut ...  

33. Negara pengimpor mobil Fiat adalah ...  

34. Minuman Coca cola berasal dari negara ...  

35. Nama pasukan perdamaian Indonesia adalah ...  

 

III.   Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan benar !  

36. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Jelaskan arti bebas dan aktif !  

37. Sebutkan dampak positif globalisasi !  

38. Sebutkan landasan Politik negeri Indonesia !  

39. Sebutkan peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia !  

40. Sebutkan 3 barang impor dari Korea !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunci Jawaban :  

 

1. A 

2. B 

3. A 

4. A 

5. A 

6. C 

7. B 

8. B 

9. D 

10. B 

11. D 

12. D 

13. B 

14. C 

15. B 

16. A 

17. B 

18. C 

19. C 

20. A 

21. C 

22. B 

23. B 

24. C 

25. B 

 

 

26. proses mendunia  

27. telekomunikasi  

28. tolak / hindari  

29. Korea  

30. transportasi  

31. elektronika  

32. Chatting  

33. Italia  

34. Amerika Serikat  

35. Pasukan Garuda  

36. Bebas artinya bebas bersahabat dengan negara-negara yang ada di dunia.  

Aktif artinya ikut melaksanakan ketertiban dunia  

37. Kemajuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dll 

38. Landasan idiil, dan landasan konstitusional  

39. Pendiri KAA, penggagas ASEAN, pendiri GNB  

40. Mobil Hyundai, TV Samsung, Sepeda Motor  
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