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Lampiran 1 

Nilai Ulangan Harian Pkn Siswa Kelas 4 SD Negeri Randuacir 02 Salatiga 

No Nama UHS Tuntas 

Belum 

Tuntas 

1 S 40 

 

√ 

2   

  

 

3 An 90 √  

4 Sh 40 

 

√ 

5 Af 90 √  

6 Al 80 √  

7 Ar 70 √  

8 A 80 √  

9 Av 60 

 

√ 

10 Ce 60 

 

√ 

11 Da 70 √  

12 Do 70 √  

13 Di 40 

 

√ 

14 De 40 

 

√ 

15 D 80 √  

16 Fi 80 √  

17 Ha 40 

 

√ 

18 He 80 √  

19 Ja 50 

 

√ 

20 Jo 50 

 

√ 

21 Kr 70 √  

22 La 60 

 

√ 

23 Na 80 √  

24 Ni  50 

 

√ 

25 Ra 50 

 

√ 

26 Ri 50 

 

√ 

27 Ye 50 

 

√ 

28 Vi 65 √  

Nilai Terendah 40 13 14 

Nilai Tertinggi 90 

 

 

Nilai Rata-Rata 62,4 
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Lampiran 2 

Pemetaan SK dan KD 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) SIKLUS I 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Randuacir 02 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester :  4 (Empat)/ 2(Dua) 

Materi pokok : Globalisasi dan Pengaruhnya bagi Lingkungan 

Alokasi Waktu     :  6 x 35  menit (3 pertemuan). 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam 

misi kebudayaan internasional. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

 Menjelaskan pengertian  globalisasi budaya. 

 Menyebutkan jenis atau contoh budaya yang dimiliki Indonesia. 

 Menjelaskan tujuan misi kebudayaan internasional. 

 Menyebutkan budaya Indonesia yang pernah di tampilkan dalam 

kebudayaan internasional. 

 Menyebutkan dampak positif dari globalisasi budaya tersebut. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Melalui kegiatan tanya jawab dan apersepsi siswa dapat menjelaskan 

pengertian globalisasi budaya. 

  Melalui kegiatan tanya jawab dan apersepsi siswa dapat menyebutkan 

jenis atau contoh budaya yang dimiliki Indonesia. 
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 Melalui kegiatan tanya jawab dan ekplorasi serta elaborasi dengan 

masyarakat belajar, siswa dapat menjelaskan tujuan misi kebudayaan 

internasional. 

 Melalui kegiatan tanya jawab dan ekplorasi serta elaborasi dengan 

masyarakat belajar, siswa dapat menyebutkan budaya Indonesia yang 

pernah di tampilkan dalam kebudayaan internasional. 

 Melalui kegiatan tanya jawab dan ekplorasi serta elaborasi dengan 

masyarakat belajar, siswa dapat menyebutkan dampak positif dari 

globalisasi budaya tersebut. 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya (Trustworthines), 

Rasa hormat dan perhatian (respect), Tekun (diligence),   

Tanggungjawab (responsibility), Berani (courage), Integritas 

(integrity), Peduli (caring), Jujur (fairnes) dan Kewarganegaraan 

(citizenship) 

 

E. Materi Ajar 

 Misi kebudayaan  internasional melalui bacaan yang terdapat dalam buku 

paket PKn kelas 4 yaitu budaya yang berasal dari Indonesia yang berhasil 

dipentaskan di negara lain dan mengharumkan nama Indonesia. Misi dari 

kesenian tersebut sebagai upaya memperkenalkan budaya bangsa 

Indonesia kepada negara lain. Selain itu, misi kesenian di internasional 

bertujuan menarik wisatawan asing berkunjung ke Indonesia. Nilai-nilai 

budaya bangsa Indonesia harus terus dilestarikan. Budaya tersebut 

merupakan warisan  bagi generasi bangsa di masa yang akan datang. Nilai-

nilai budaya menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Bentuk pengenalan 

dan kepedulian serta kecintaan terhadap budaya tanah air yang sudah 

semestinya terus dikembangkan, agar kita tahu budaya negeri sendiri dan 

tidak diakui oleh negara lain. Selain itu juga pengenalan akan globalisasi 

budaya yang terjadi sekarang ini. 
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 Contoh beberapa tim kesenian yang tampil di tingkat internasional, antara 

lain: Bougenvile dari Kalimantan Barat, seni tradisional dari Sumatra dan 

Bali, tarian adat, alat musik daerah, dan wayang kulit dan sebagainya. 

 Dampak positif dari globalisasi budaya tersebut, antara lain: 

1. Kebudayaan Indonesia akan lebih dikenal di negara lain sehingga 

mampu menarik wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. 

2. Mempererat hubungan dan kerjasama serta meningkatkan kerukunan 

dengan negara lain yang ada di permukaan bumi . 

3. Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kesenian dan 

kebudayaan tinggi. 

 

F. Pendekatan dan Model Pembelajaran 

 Tanya jawab 

 Contekstual Teaching and Learning (CTL) masyarakat belajar. 

 Penugasan 
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G. Langkah-langkah Kegiatan  

Kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan dalam 6x35 menit (3 pertemuan). 

Pertemuan 1 

Langkah-Langkah Kegiatan Karakter Waktu  

Kegiatan Awal 

 Mengecek kesiapan ruang, alat, dan materi serta peserta didik 

untuk mengikuti proses pembelajaran. 

 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari. 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau Kompetensi Dasar yang 

akan dicapai. 

 Melakukan  apersepsi berupa pertanyaan mengenai globalisasi 

budaya di Indonesia. 

 

 

 

 

Berani  

 

Rasa 

hormat 

 

 

 

 

 

10 

menit 

 

Kegiatan inti 

Eksplorasi 

 Bertanya jawab mengenai apersepsi yang guru telah 

sampaikan sebelumnya untuk menggali pengetahuan siswa 

tentang pengetahuan yang mereka miliki. 

 Guru menjelaskan materi mengenai globalisasi budaya dan 

misi kebudayaan internasional 

 Guru memberikan petunjuk dalam melaksanakan masyarakat 

belajar dan contoh pelaksanaannya. 

Elaborasi 

 Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok  yang 

anggotanya heterogen masing-masing 3-4 siswa. 

 Memfasilitasi siswa untuk bekerjasama dengan teman satu 

kelompoknya untuk membuat ringkasan mengenai materi yang 

sedang dibahas. 

 Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, 

berpikir, menyampaikan pendapat dan berbagi pengetahuan 

atau pengalamannya kepada teman satu kelompok. 

 Setelah siswa selesai mengerjakan, hasil pekerjaannya di 

sheringkan dengan kelompok lain. 

Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap 

keberhasilan siswa. 

 Memberikan konfirmasi terhadap hasil pembelajaran. 

 Merefleksi dan membantu siswa apabila mengalami kesulitan 

setelah kegiatan selesai. 

 

 

Berani  

 

 

 

Perhatian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berani 

 

Jujur  

 

 

 

Rasa 

hormat  

 

Perhatian  

 

 

 

 

 

20 

menit 

 

 

 

 

20 

menit 

 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

5 menit 

Kegiatan penutup 

 Bersama-sama dengan peserta didik membuat kesimpulan 

pelajaran. 

 Mengakhiri pembelajaran. 

 

 

Perhatian 

 

5 menit 
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Pertemuan 2 

Langkah-Langkah Kegiatan Karakter Waktu  

Kegiatan Awal 

Dalam kegiatan ini, guru: 

 Mengecek kesiapan ruang, alat, dan materi serta peserta didik 

untuk mengikuti proses pembelajaran. 

 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari. 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau Kompetensi Dasar yang 

akan dicapai. 

 Melakukan apersepsi berupa pertanyaan mengenai misi 

kebudayaan internasional. 

 

 

 

 

Berani  

 

Rasa 

hormat 

 

 

 

 

 

10 

menit 

 

Kegiatan inti 

Eksplorasi 

 Bertanya jawab mengenai apersepsi yang guru telah 

sampaikan sebelumnya untuk menggali pengetahuan siswa 

tentang pengetahuan yang mereka miliki. 

 Guru menjelaskan materi mengenai budaya Indonesia yang 

pernah ditampilkan di luar negeri. 

 Guru memberikan petunjuk dalam melaksanakan masyarakat 

belajar dan contoh pelaksanaannya. 

Elaborasi 

 Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok  yang 

anggotanya heterogen masing-masing 3-4 siswa. 

 Memfasilitasi siswa untuk bekerjasama dengan teman satu 

kelompoknya untuk mengerjakan tugas bersama. 

 Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, 

berpikir, menyampaikan pendapat dan berbagi pengetahuan 

atau pengalamannya kepada teman satu kelompok. 

 Setelah siswa selesai mengerjakan, hasil pekerjaannya di 

sheringkan dengan kelompok lain. 

Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap 

keberhasilan siswa. 

 Memberikan konfirmasi terhadap hasil pembelajaran. 

 Merefleksi dan membantu siswa apabila mengalami kesulitan 

setelah kegiatan selesai. 

 

 

Berani  

 

 

 

Perhatian  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berani 

 

Jujur  

 

 

 

Rasa 

hormat  

 

Perhatian  

 

 

 

 

 

20 

menit 

 

 

 

 

20 

menit 

 

 

 

 

10 

menit 

 

 

5 menit 

Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan ini, guru: 

 Bersama-sama dengan peserta didik membuat kesimpulan 

pelajaran. 

 Mengakhiri pembelajaran. 

 

 

Perhatian 

 

 

5 menit 
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Pertemuan 3 

Langkah-Langkah Kegiatan Karakter Waktu  

Kegiatan Awal 

Dalam kegiatan ini, guru: 

 Mengecek kesiapan ruang, alat, dan materi serta peserta didik 

untuk mengikuti proses pembelajaran. 

 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari. 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu evaluasi hasi belajar 

siswa 

 Melakukan apersepsi berupa pertanyaan mengenai globalisasi 

budaya. 

 

 

 

 

Berani  

 

Rasa 

hormat 

 

 

 

 

 

10 

menit 

 

Kegiatan inti 

Eksplorasi 

 Bertanya jawab mengenai apersepsi yang guru telah 

sampaikan sebelumnya untuk menggali pengetahuan siswa 

tentang pengetahuan yang mereka miliki. 

 Guru mengulas kembali mengenai materi budaya Indonesia 

yang pernah ditampilkan dalam misi kebuayaan internasional. 

Elaborasi 

 Memfasilitasi siswa untuk mengerjakan tes tertulis secara 

mandiri. 

 Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir, dan 

mengerjakan tes tersebut dengan tertib dan baik. 

Konfirmasi 

 Bersama-sama mengoreksi tes yang sudah dikerjakan. 

 Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap 

keberhasilan siswa. 

 

 

Berani  

 

 

Perhatian  

 

 

Tanggungj

awab 

 

Jujur 

 

Perhatian  

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

30 

menit 

 

 

15 

menit 

 

3 menit 

Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan ini, guru: 

 Bersama-sama dengan peserta didik membuat kesimpulan 

pelajaran. 

 Mengakhiri pembelajaran. 

 

 

Perhatian 

 

 

2 menit 

 

 

H. Sumber/Bahan Belajar 

 Buku BSE PKn kelas 4, (Sarjan dan Agung Nugroho, 2008: 93-112) 

 Buku BSE PKn kelas 4, (Resi, K.D., dkk, 2008: 43-60) 

 Buku BSE PKn kelas 4, (Prayoga, B. Dan Ati Sumiati, 2008: 77-109) 
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I. Penilaian 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

 Menyebutkan 

jenis atau contoh 

budaya yang 

dimiliki Indonesia. 

Tes 

tertulis 

Pilihan ganda 1. Rumah adat dari daerah 

Jawa Tengah disebut…….. 

a. Joglo          c. Gadang 

b. Limasan      d. Panggung 

 

Lembar Penilaian 

No. Nama Nilai Tidak Tuntas Tuntas 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     

 Jumlah      
 Rata-rata      
 Persentase ketuntasan      
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Lampiran 4 

Lembar Observasi Pertemuan Pertama Siklus I 
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Lampiran 5 

Lembar Observasi Pertemuan Kedua Siklus I 
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Lampiran 6 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Siklus 1 dan Siklus II 

Uji Validitas Soal Siklus I 

Nama   :     No. absen : 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang 

(X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini! 

1. Di era globalisasi ini gaya tradisional semakin tersisih, dan masyarakat 

mulai menganut ….. 

a. Gaya hidup sederhana  c. gaya hidup apa adanya 

b. Gaya hidup modern  d. gaya hidup kuno 

2. Tarian Reog Ponorogo berasal dari daerah …… 

a. Jawa Barat    c. Jawa Timur 

b. Jawa Tengah   d. yogyakarta 

3. Alat musik yang berasal dari Jawa Barat, kemudian dimainkan dengan 

cara digoyang adalah…… 

a.   Gendang    c. Angklung 

a. Suling    d. Gitar  

4. Berikut ini bukan cara memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke manca 

negara adalah …….. 

a. Melakukan misi kebudayaan internasional 

b. Melakukan pertukaran pelajar 

c. Iklan pariwisata melalui media cetak dan elektronik. 

d. Mencintai budaya negara lain 

5. Rumah adat dari daerah Jawa Tengah disebut…….. 

a. Joglo    c. Gadang 

b. Limasan    d. Panggung 

6. Kelompok kesenian Bougenville berasal dari Provinsi………. 

a. Kalimantan Tengah  c. Kalimantan Barat 

b. Kalimantan Timur   d. Sumatra Barat 

7. Candi peninggalan agama Hindu yang terdapat di Provinsi Yogyakarta 

adalah ……… 

a. Prambanan     c. Borobudur  

b. Mendhut     d. Gedung songo 

8. Tarian yang berasal dari Provinsi Bali adalah ….. 

a. Lilin    c. Gambyong  

b. Kecak    d. Saman  
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9. Alat musik tradisional dari pulau Jawa yang terbuat dari kuningan atau 

perunggu adalah …. 

a. Rebana    c. Gamelan  

b. Angklung     d. Kecapi 

10. Kerajinan tangan yang telah di akui dunia Internasional dan menjadi 

identitas bangsa Indonesia adalah ….. 

a. Patung    c. Lukisan 

b. Ukiran     d. Batik 

11. Grup seni tradisional Nanglang Danasih pernah tampil di negara …. 

a. Perancis    c. Belanda 

b. Roma    d. Jerman  

12. Dalang wayang kulit yang pernah mendapatkan penghargaan dari 

UNESCO adalah ….. 

a. Joko Edan    c. Ki Manteb Sudarsono 

b. Ari Wibowo   d. Joko Tingkir 

13. Penyanyi muda yang sudah go internasional adalah….. 

a. Sandrina     c. Ayu Ting-Ting 

b. Agnes Monica   d. Alisa Subandono 

14. Candi peninggalan agama Budha yang pernah menjadi salah satu 

keajaiban dunia adalah ……. 

a. Candi Prambanan   c. Candi Borobudur 

b. Candi Gedong Songo  d. Candi Mendut 

15. Kelompok kesenian yang berasal dari Kalimantan yang pernah diundang 

ke Madrid Spayol untuk mengikuti fest4al Asia yaitu …. 

a. Nanglang Danasih   c. Bougenville 

b. Gendang nusantara   d. Reog ponorogo 

16. Tarian dari Provinsi Aceh yang pernah di tampilkan ke Irak dan india 

adalah ….. 

a. Maengket    c. Kecak 

b. Saman     d. Jaipong 

17. Tim kesenian Sumatra Slatan pernah tampil dalam acara fest4al Gendang 

Nusantara 10-15 April 2003 di Negara … 

a. Singapura    c. Malaysia 

b. Cina     d. Filipina 

18. Adanya globalisasi, menjadikan dunia terasa …. 

a. Semakin jauh   c. Semakin tidak terlihat 

b. Semakin kecil   d. semakin tua 

19. Di bawah ini yang bukan pengaruh positif dari globalisasi adalah . . . . 

a. kemajuan di bidang transportasi 

b. kecepatan dalam memperoleh informasi 
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c. penyalahgunaan narkoba 

d.kemajuan di bidang teknologi 

20. Salah satu pengaruh buruk jika sering menonton televisi ialah …. 

a. malas untuk belajar 

b. bangun tidur mudah 

c. belajar menjadi giat 

d. prestasi meningkat 

21. Mendidik anak dari pengaruh globalisasi yang buruk merupakan tugas .... 

a. pemerintah    c. guru 

b. keluarga    d. semua benar 

22. Banyaknya fast food di restoran Indonesia menunjukkan pengaruh 

globalisasi dalam hal ........ 

a. pakaian    c. Makanan 

b. hiburan    d. Seni 

23. Tujuan misi kesenian di internasional adalah….. 

a. Memperkenalkan budaya Indonesia ke negara lain 

b. Lebih mencintai budaya negara lain 

c. Menurunnya jati diri bangsa 

d. Hilangnya identitas bangsa 

24. Penyaringan budaya asing harus didasarkan pada ciri khas kebudayaan 

bangsa yaitu … 

a. Pancasila    c. bhineka tunggal ika 

b. UUD 1945    d. gaya hidup konsumtif  

25. Berikut ini yang bukan termasuk misi kesenian Indonesia di luar negeri 

adalah … 

a. Memperkenalkan kebudayaan Indonesia dan menarik wisatawan asing. 

b. Meningkatkan kerjasama yang baik dengan luar negeri dalam bidang 

kesenian. 

c. Meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain. 

d. Melunturkan nilai-nilai budaya bangsa 

26. Di bawah ini yang merupakan dampak negatif dari globalisasi adalah . . . . 

a. Teknologi semakin canggih 

b. Mengubah perilaku masyarakat menjadi konsumtif 

c. Dalam berkomunikasi semakin mudah dan cepat 

d. Teknologi transportasi semakin meningkat 
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27. Berikut ini bukan ciri yang menandakan semakin berkembangnya 

globalisasi adalah  . . . . 

a. Berkembangnya teknologi (telepon genggam, televisi, dan internet). 

b. Meningkatnya masalah bersama 

c. Meningkatnya interaksi cultural 

d. Hambatan di bidang industri 

28. Berikut ini merupakan pengaruh positif globalisasi adalah.... 

a. Menghambat perkembangan teknologi 

b. Kesulitan dalam hal perdagangan 

c. Menambah wawasan pengetahuan kita 

d. Melunturkan nilai-nilai agama 

29. Berikut ini bukan akibat terjadinya globalisasi adalah .... 

a. Banyak perusahaan asing di Indonesia 

b. Wilayah industri makin luas 

c. Berkomunikasi semakin cepat dan mudah 

d. Kita mudah mendapatkan produk luar negeri 

30. Media massa sebagai penyampai informasi dengan cara dibaca ialah .... 

a. televisi    c. koran  

b.  radio    d. telepon 
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Uji Validitas Soal Siklus II 

Nama   :     No. absen : 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang 

(X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini! 

1. Globalisasi berasal dari kata ... 

a. Global     c. Lisasi 

b. Globe     d. Loba  

2. Pengertian globalisasi adalah ..... 

a. Penanaman hutan kembali 

b. Proses menyatukan warga dunia secara umum dan menyeluruh 

c. Pengikisan tanah karena pengaruh air hujan 

d. Meskipun beraneka ragam namun tetap satu kesatuan 

3. Manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain, sehingga 

disebut .... 

a. Makhluk politik   c. Makhluk sosial 

b. Makhluk saja    d. Makhluk brbudi 

1. Mendidik anak dari pengaruh globalisasi yang buruk merupakan tugas .... 

a. Pemerintah saja   c. Guru saja 

b. Keluarga saja    d. Semua benar 

2. Pengaruh globalisasi sebaiknya kita .... 

a. Biarkan    c. seleksi 

b. Tolak      d. Terima apa adanya 

3. Kita ingin melihat kenampakan alam di dunia maka sebaiknya pergi ke ..... 

a. Stadion    c. Internet  

b. Wartel     d. Museum 

4. Berikut ini bukan pengaruh globalisasi terhadap pola kehidupan masyarakat 

ialah .... 

a. Gaya hidup    c. Komunikasi  

b. Kesederhanaan   d. Makanan 

5. Kita rela meninggalkan acara televisi pada saat jam belajar untuk menengok 

teman yang sakit. Berarti kita telah mengamalkan Pancasila sila ke .... 

a. Ketuhanan Yang Maha Esa 

b. Ktemanusiaan yang adil dan beradab 

c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

d. Persatuan Indonesia 

6. Masyarakat yang menutup diri pada perubahan jika diibaratkan pepatah .... 

a. Bagai air di daun talas 

b. Bagai katak dalam tempurung 

c. Bagai pungguk merindukan bulan 
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d. Bagai duri dalam daging 

7. Peristiwa disuatu negara dapat diketahui dengan cepat di negara lain, akibat 

kemajuan di bidang .... 

a. Transportasi    c. Periklanan  

b. Telekomunikasi    d. Perindustrian  

8. Nama produk makanan yang berasal dari luar negeri adalah .... 

a. Tape ketan, udon    c. Hamburgur, tape ketan 

b. Pizza, spaghetti   d. Keripik pisang, balado 

9. Teknologi yang paling cepat berkembang saat ini adalah .... 

a. Pariwisata     c. Perindustrian 

b. Informasi    d. Transportasi 

10. Pernyataan yang benar tentang dampak globalisasi adalah .... 

a. Membuat orang makin tertutup dari lingkungan dunia 

b. Menjadikan tantangan masyarakat semakin ringan 

c. Persaingan antarbangsa dan individu makin ketat 

d. Menjadikan idup makin sulit 

11. Pengertian globalisasi yang lebih tepat adalah ..... 

a. Dunia bergerak menuju kawasan yang lebih sempit 

b. Peristiwa dibelahan dunia lain dapat diketahui saat ini juga 

c. Hubungan perorangan tidak dapat dicegah meski jarak sangat jauh 

d. Munculnya alat-alat elektronik yang super canggih 

12. Jenis kejahatan yang lebih canggih dengan internet, merupakan dampak 

negatif di bidang .... 

a. Transportasi    c. Perbankan 

b. Media massa    d. Budaya 

13. Berikut ini merupakan pernyataan benar tentang penggunaan internet ..... 

a. Sekolah tidak perlu memfasilitasinya karena tidak ada manfaatnya. 

b. Bebas mengakses karena semua yang ada di internet bermanfaat 

c. Bebas pemakaiannya selama untuk hal yang bermanfaat 

d. Semua yang ada di internet buruk, tidak ada yang baik 

14. Contoh perilaku negatif terhadap globalisasi adalah .... 

a. Dapat menyerap teknologi 

b. Meningkatkan sumber daya manusia 

c. Mempermudah komunikasi 

d. Orang menjadi malas 

15. Salah satu dampak kemajuan dibidang komunikasi adalah hubungan 

antarmanusia menjadi ..... 

a. Bertambah akrab   c. Jarang dilakukan 

b. Sering dilakukan   d. Tidak pernah dilakukan 
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16. Untuk menghindari pengaruh globalisasi, sebaiknya kita bersikap .... 

a. Toleransi    c. Selektif 

b. Komunikatif    d. Pro aktif 

17. Di kota-kota besar banyak muncul makanan cepat saji. Hal ini membuktikan 

pengaruh gobalisasi sudah sampai kepada ..... 

a. Pakaian    c. Telekomunikasi 

b. Makanan    d. Olahraga 

18. Di desa-desa terpencil banyak dijumpai warga memakai HP. Hal ini 

merupakan pengaruh adanya globalisasi dalam bidang ..... 

a. Transportasi    c. Telekomunikasi 

b. Media massa    d. Budaya 

19. Sikap yang kita tunjukkan dalam menanggapi globalisasi yang berkembang 

pesat adalah ...... 

a. Menerima apa adanya semua pengaruh globalisasi 

b. Pengendalian diri berdasarkan ilmu agama dan nilai-nilai Pancasila 

c. Selalu mengikuti perkembangan tanpa ada batasan 

d. Mencintai produk-produk luar negeri 

20. Budaya asing yang tidak perlu ditiru dan tidak sesuai dengan kepribadian 

bangsa adalah ..... 

a. Memakai pakaian minim 

b. Memakai jas saat acara resmi 

c. Menggunakan internet 

d. Menggunakan telepon genggam 

21. Dalam menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi adalah dengan cara ... 

a. Pengendalian diri   c. Menerima dengan senang 

b. Menentang globalisasi  d. Mengikuti perkembangannya 

22. Sikap yang ditunjukkan masyarakat sebelum berkembangnya globalisasi 

adalah .... 

a. Individual    c. Materialistik 

b. Mau menang sendiri   d. Gotong royong 

23. Sikap kita terhadap semua budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah .... 

a. Menerima budaya asing sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 

b. Menolak semua budaya asing yang masuk ke Indonesia 

c. Menerima semua budaya asing 

d. Tidak perduli terhadap semua budaya asing 

24. Budaya asing yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah .... 

a. Individualisme  c. Bekerja keras 

b. Konsumtif    d. Materialistis 
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25. Banyak anak muda yang rambutnya disemir warna merah. Hal ini meruakan 

salah satu pengaruh buruk globalisasi dari aspek .... 

a. Transportasi    c. Perbankan 

b. Media massa    d. Budaya  

26. Perilaku yang mencerminkan cinta budaya Indonesia adalah .... 

a. Menomtom film mandarin  c. Menonton jaipong di TMII 

b. Mengoleksi lahu-lagu barat  d. Membeli majalah luar negeri 

27. Sikap berikut adalah sikap yang tifdak mencerminkan seorang pelajar yang 

berbudaya adalah .... 

a. Membolos saat pelajaran menari tarian daerah di sekolah 

b. Mempelajari kesenian daerah asal 

c. Membaca puisi karya sastrawan Indonesia 

Belajar dengan tekun 
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Hasil uji SPSS Siklus I 

Data Mentah Siklus I 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.903 30 

 
Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

VAR00001 .5652 .50687 23 

VAR00002 .8696 .34435 23 

VAR00003 .7391 .44898 23 

VAR00004 .8696 .34435 23 

VAR00005 .6522 .48698 23 

VAR00006 .4348 .50687 23 

VAR00007 .6957 .47047 23 

VAR00008 .8261 .38755 23 

VAR00009 .8696 .34435 23 

VAR00010 .7826 .42174 23 

VAR00011 .8696 .34435 23 

VAR00012 .6087 .49901 23 

VAR00013 .9565 .20851 23 

VAR00014 .6087 .49901 23 

VAR00015 .3043 .47047 23 

VAR00016 .6522 .48698 23 

VAR00017 .7826 .42174 23 

VAR00018 .8696 .34435 23 

VAR00019 .6522 .48698 23 

VAR00020 .8261 .38755 23 

VAR00021 .6087 .49901 23 

VAR00022 .8261 .38755 23 

VAR00023 .1739 .38755 23 

VAR00024 .4783 .51075 23 

VAR00025 .9130 .28810 23 

VAR00026 .8261 .38755 23 

VAR00027 .5652 .50687 23 

VAR00028 .4783 .51075 23 

VAR00029 .3913 .49901 23 

VAR00030 .7391 .44898 23 
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Item-Total Statistics 
 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

 
Keterangan 

VAR00001 19.8696 39.755 .721 .895 Valid 

VAR00002 19.5652 42.257 .501 .900 Valid 

VAR00003 19.6957 40.949 .604 .897 Valid 

VAR00004 19.5652 41.984 .564 .899 Valid 

VAR00005 19.7826 40.360 .650 .896 Valid 

VAR00006 20.0000 44.182 .027 .909 Tidak Valid 

VAR00007 19.7391 39.747 .784 .894 Valid 

VAR00008 19.6087 43.249 .240 .903 Tidak Valid 

VAR00009 19.5652 41.984 .564 .899 Valid 

VAR00010 19.6522 42.510 .351 .902 Tidak Valid 

VAR00011 19.5652 42.439 .460 .900 Valid 

VAR00012 19.8261 40.150 .668 .896 Valid 

VAR00013 19.4783 43.352 .446 .901 Valid 

VAR00014 19.8261 40.787 .562 .898 Valid 

VAR00015 20.1304 43.937 .074 .907 Tidak Valid 

VAR00016 19.7826 40.632 .604 .897 Valid 

VAR00017 19.6522 41.510 .540 .899 Valid 

VAR00018 19.5652 42.711 .398 .901 Tidak Valid 

VAR00019 19.7826 40.360 .650 .896 Valid 

VAR00020 19.6087 42.613 .367 .902 Tidak Valid 

VAR00021 19.8261 44.059 .047 .908 Tidak Valid 

VAR00022 19.6087 41.158 .666 .897 Valid 

VAR00023 20.2609 44.111 .070 .906 Tidak Valid 

VAR00024 19.9565 43.680 .101 .907 Tidak Valid 

VAR00025 19.5217 42.352 .583 .899 Valid 

VAR00026 19.6087 40.885 .723 .896 Valid 

VAR00027 19.8696 39.937 .691 .895 Valid 

VAR00028 19.9565 41.316 .464 .900 Valid 

VAR00029 20.0435 41.134 .506 .899 Valid 

VAR00030 19.6957 40.949 .604 .897 Valid 
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Hasil SPSS Siklus II 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.893 30 

 
Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

VAR00001 .7391 .44898 23 

VAR00002 .9130 .28810 23 

VAR00003 .7391 .44898 23 

VAR00004 .8696 .34435 23 

VAR00005 .6522 .48698 23 

VAR00006 .2609 .44898 23 

VAR00007 .6957 .47047 23 

VAR00008 .6957 .47047 23 

VAR00009 .8696 .34435 23 

VAR00010 .7826 .42174 23 

VAR00011 .6522 .48698 23 

VAR00012 .7391 .44898 23 

VAR00013 .9565 .20851 23 

VAR00014 .7826 .42174 23 

VAR00015 .3043 .47047 23 

VAR00016 .6957 .47047 23 

VAR00017 .7826 .42174 23 

VAR00018 .7826 .42174 23 

VAR00019 .6522 .48698 23 

VAR00020 .6957 .47047 23 

VAR00021 .6957 .47047 23 

VAR00022 .6087 .49901 23 

VAR00023 .1304 .34435 23 

VAR00024 .7391 .44898 23 

VAR00025 .9130 .28810 23 

VAR00026 .8261 .38755 23 

VAR00027 .6957 .47047 23 

VAR00028 .1739 .38755 23 

VAR00029 .1739 .38755 23 

VAR00030 .7391 .44898 23 
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Item-Total Statistics 
 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

 
Keterangan 

VAR00001 19.2174 37.178 .470 .890 Valid 

VAR00002 19.0435 37.771 .593 .889 Valid 

VAR00003 19.2174 36.542 .591 .887 Valid 

VAR00004 19.0870 37.356 .589 .888 Valid 

VAR00005 19.3043 35.858 .661 .885 Valid 

VAR00006 19.6957 37.676 .376 .892 Tidak Valid 

VAR00007 19.2609 35.292 .794 .882 Valid 

VAR00008 19.2609 37.565 .376 .892 Tidak Valid 

VAR00009 19.0870 37.356 .589 .888 Valid 

VAR00010 19.1739 37.968 .348 .892 Tidak Valid 

VAR00011 19.3043 35.858 .661 .885 Valid 

VAR00012 19.2174 37.178 .470 .890 Valid 

VAR00013 19.0000 38.727 .455 .891 Valid 

VAR00014 19.1739 36.059 .734 .884 Valid 

VAR00015 19.6522 39.237 .084 .898 Tidak Valid 

VAR00016 19.2609 35.292 .794 .882 Valid 

VAR00017 19.1739 37.059 .529 .888 Valid 

VAR00018 19.1739 36.059 .734 .884 Valid 

VAR00019 19.3043 35.858 .661 .885 Valid 

VAR00020 19.2609 37.565 .376 .892 Tidak Valid 

VAR00021 19.2609 41.383 -.273 .905 Tidak Valid 

VAR00022 19.3478 35.328 .738 .883 Valid 

VAR00023 19.8261 40.423 -.134 .899 Tidak Valid 

VAR00024 19.2174 40.814 -.185 .903 Tidak Valid 

VAR00025 19.0435 37.771 .593 .889 Valid 

VAR00026 19.1304 36.209 .770 .884 Valid 

VAR00027 19.2609 37.111 .457 .890 Valid 

VAR00028 19.7826 39.087 .148 .895 Tidak Valid  

VAR00029 19.7826 39.996 -.040 .899 Tidak Valid 

VAR00030 19.2174 36.542 .591 .887 Valid 
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Lampiran 7 

Evaluasi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 

Kelompok  : 

Anggota kelompok : 1.       

1.      

2.      

3.         

   

 

 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan pengetahuan 

dan pengalaman yang kamu miliki! 

1. Sebutkan contoh budaya atau kesenian beserta daerah asalnya! 

No. Budaya atau kesenian Asal Daerah 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

2. Sebutkan 5 contoh budaya Indonesia yang sudah ditampilkan di luar negeri 

(go internasional)! 

3. Sebutkan 5 manfaat positif dari globalisasi budaya terutama bagi bangsa 

Indonesia! 

 

 

 

 

 

Latihan Bersama 
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Nama   :     No. absen : 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang 

(X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini! 

1. Rumah adat dari daerah Jawa Tengah disebut…….. 

b. Joglo    c. Gadang 

c. Limasan    d. Panggung 

2. Kelompok kesenian Bougenville berasal dari Provinsi………. 

a. Kalimantan Tengah  c. Kalimantan Barat 

b. Kalimantan Timur   d. Sumatra Barat 

3. Candi peninggalan agama Hindu yang terdapat di Provinsi Yogyakarta 

adalah ……… 

a. Prambanan     c. Borobudur  

b. Mendhut     d. Gedung songo 

4. Tarian yang berasal dari Provinsi Bali adalah ….. 

a. Lilin    c. Gambyong  

b. Kecak    d. Saman  

5. Alat musik tradisional dari pulau Jawa yang terbuat dari kuningan atau 

perunggu adalah …. 

a. Rebana    c. Gamelan  

b. Angklung     d. Kecapi 

6. Kerajinan tangan yang telah di akui dunia Internasional dan menjadi 

identitas bangsa Indonesia adalah ….. 

a. Patung    c. Lukisan 

b. Ukiran     d. Batik 

7. Grup seni tradisional Nanglang Danasih pernah tampil di negara …. 

a. Perancis    c. Belanda 

b. Roma    d. Jerman  

8. Dalang wayang kulit yang pernah mendapatkan penghargaan dari 

UNESCO adalah ….. 

a. Joko edan    c. Ki Manteb sudarsono 

b. Joko tingkir    d. Ari wibowo 
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9. Tujuan misi kesenian di internasional adalah….. 

a. Memperkenalkan budaya Indonesia ke negara lain 

b. Lebih mencintai budaya negara lain 

c. Menurunnya jati diri bangsa 

d. Hilangnya identitas bangsa 

10. Kelompok kesenian yang berasal dari Kalimantan yang pernah diundang 

ke Madrid Spayol untuk mengikuti fest4al Asia yaitu …. 

a. Nanglang Danasih   c. Bougenville 

b. Gendang nusantara   d. Reog ponorogo 

11. Tarian dari Provinsi Aceh yang pernah di tampilkan ke Irak dan india 

adalah ….. 

a. Maengket    c. Kecak 

b. Saman     d. Jaipong 

12. Tim kesenian Sumatra Slatan pernah tampil dalam acara fest4al Gendang 

Nusantara 10-15 April 2003 di Negara … 

a. Singapura    c. Malaysia 

b. Cina     d. Filipina 

13. Adanya globalisasi, menjadikan dunia terasa …. 

a. Semakin jauh   c. Semakin tidak terlihat 

b. Semakin kecil   d. semakin tua 

14. Penyaringan budaya asing harus didasarkan pada ciri khas kebudayaan 

bangsa yaitu … 

a. Pancasila    c. bhineka tunggal ika 

b. UUD 1945    d. gaya hidup konsumtif  

15. Berikut ini yang bukan termasuk misi kesenian Indonesia di luar negeri 

adalah … 

a. Memperkenalkan kebudayaan Indonesia dan menarik wisatawan asing. 

b. Meningkatkan kerjasama yang baik dengan luar negeri dalam bidang 

kesenian. 

c. Meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain. 

d. Melunturkan nilai-nilai budaya bangsa 



126 

 

 
 

16. Di bawah ini yang merupakan dampak negatif dari globalisasi adalah . . . . 

a. Teknologi semakin canggih 

b. Mengubah perilaku masyarakat menjadi konsumtif 

c. Dalam berkomunikasi semakin mudah dan cepat 

d. Teknologi transportasi semakin meningkat 

17. Berikut ini bukan ciri yang menandakan semakin berkembangnya 

globalisasi adalah  . . . . 

a. Berkembangnya teknologi (telepon genggam, televisi, dan internet). 

b. Meningkatnya masalah bersama 

c. Meningkatnya interaksi cultural 

d. Hambatan di bidang industri 

18. Berikut ini merupakan pengaruh positif globalisasi adalah.... 

a. Menghambat perkembangan teknologi 

b. Kesulitan dalam hal perdagangan 

c. Menambah wawasan pengetahuan kita 

d. Melunturkan nilai-nilai agama 

19. Berikut ini bukan akibat terjadinya globalisasi adalah .... 

a. Banyak perusahaan asing di Indonesia 

b. Wilayah industri makin luas 

c. Berkomunikasi semakin cepat dan mudah 

d. Kita mudah mendapatkan produk luar negeri 

20. Media massa sebagai penyampai informasi dengan cara dibaca ialah .... 

a. televisi    c. koran  

b.  radio    d. telepon 

 

Kunci Jawaban Pada Tes Tertulis Siklus I 

1. A  6. D  11. B  16. B  

2. C  7. B  12. C  17. D 

3. A  8. C  13. B  18. C 

4. B  9. A  14. A  (19.) - 

5. C  10. C  15. D  20. C 
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Nama   :     No. absen : 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang 

(X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini! 

1. Globalisasi budaya tidak terlalpenting bagi bangsa Indonesia ...... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

2. Ikut melestarikan dan mempelajari tarian tradisional Jawa Tengah .... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

3. Membiarkan tarian Reog Ponorogo dimiliki negara Malaysia .... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

4. Pancasila dan UUD 45 digunakan sebagai pedoman untuk menyaring 

kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia ..... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

5. Misi kebudayaan internasional penting bagi Indonesia ...... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

6. Misi kebudayaan internasional dapat mengenalkan kebudayaan Indonesia ke 

manca negara...... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

7. Saya tidak senang budaya Indonesia ditampilkan dalam kebudayaan 

internasional ..... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

8. Ikut mendukung kebudayaan bangsa agar sering ditampilkan dalam 

kebudayaan internasional .... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

9. Dengan adanya globalisasi dapat mempermudah pekerjaan manusia.... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

10. Pengaruh negatif globalisasi penggunaan narkotika sebaiknya kita tiru .... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) SIKLUS II 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Randuacir 02 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester :  4 (Empat)/ 2(Dua) 

Materi pokok :  Globalisasi dan Pengaruhnya Bagi Lingkungan 

Alokasi Waktu     :  6 x 35  menit (3 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

4.2 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di 

lingkungannya. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

 Menjelaskan pengaruh globalisari terhadap lingkungan. 

 Menyebutkan pengaruh positif globalisasi terhadap lingkungan. 

 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di 

lingkungan keluarga dan sekolah. 

 Menentukan sikap terhadap pengaruh glonalisasi di lingkungan 

masyarakat dan pemerintah. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Melalui kegiatan tanya jawab dan apersepsi siswa dapat menjelaskan 

pengaruh globalisari terhadap lingkungan. 

 Melalui kegiatan tanya jawab dan apersepsi siswa dapat menyebutkan 

pengaruh globalisasi yang ada di lingkungan sekitar siswa. 
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 Melalui kegiatan tanya jawab dan ekplorasi serta elaborasi dengan 

masyarakat belajar, siswa dapat menentukan sikap mereka terhadap 

pengaruh globalisasi yang ada di lingkungan keluarga dan sekolah. 

 Melalui kegiatan tanya jawab dan ekplorasi serta elaborasi dengan 

masyarakat belajar, siswa dapat menentukan sikap mereka terhadap 

pengaruh globalisasi yang ada di lingkungan masyarakat dan pemerintah. 

 Melalui kegiatan tanya jawab dan ekplorasi serta elaborasi dengan 

masyarakat belajar, siswa dapat menyebutkan upaya untuk mencegah 

pengaruh negatif globalisasi. 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya (Trustworthines), 

Rasa hormat dan perhatian (respect), Tekun (diligence) ,    

Tanggungjawab (responsibility) Berani (courage), Integritas (integrity), 

Peduli (caring), Jujur (fairnes) dan Kewarganegaraan (citizenship) 

 

E. Materi Ajar 

Globalisasi tentunya tidak terlepas dari pengaruh positif dan negatif yang 

terjadi, kita harus bijaksana dan hati-hati agar tidak salah menyikapinya. 

Keaktifan perlu untuk menyikapi dampak negatif globalisasi. Upaya-upaya yang 

dapat dilakukan untuk menanggulangi pengaruh negatif tersebut berdasarkan 

lingkungannya antara lain: 

a. Lingkungan Sekolah 

Di sekolah perlu ditekankan pelajaran budi pekerti serta pengetahuan 

tentang globalisasi. Dengan demikian siswa tidak terjerumus dalam 

perilaku negatif akibat globalisasi seperti kenakalan remaja atau tawuran 

antar pelajar. Untuk itu, peranan orang tua, guru, serta siswa sangat 

diperlukan. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam kerja sama dan 

komunikasi yang baik. Misalnya guru dan orang tua selalu mengawasi dan 

membimbing siswa. Siswa juga harus mematuhi perintah orang tua dan 

guru. Selain itu, siswa juga harus menerapkan peraturan sekolah dengan 

disiplin. Hal ini untuk mencegah pengaruh negatif globalisasi masuk ke 

sekolah. 
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b. Lingkungan Keluarga 

Cara yang baik mencegah masuknya pengaruh negatif globalisasi 

melalui keluarga adalah meningkatkan peran orang tua. Orang tua 

hendaknya selalu menekankan rasa tanggungjawab pada anak. Orang tua 

juga menerapkan aturan yang tegas yang harus ditaati setiap anggota 

keluarga, namun tanpa mengurangi kasih sayang dan perhatian pada anak. 

Di samping itu, orang tua juga harus memberi keteladanan. Orang tua 

harus menjadi contoh yang patut ditiru anak-anaknya. Dan yang tidak 

kalah pentingnya, berusaha menciptakan komunikasi yang baik antara 

nggota keluarga.Bagi anak, juga harus mengembangkan potensi diri ke 

arah yang positif. Misalnya aktif mengisi waktu luang dengan membaca, 

berolahraga, mengikuti kursus-kursus, dan lain-lain. Penerapan perilaku 

sopan santun juga harus dilakukan anak. Misalnya menghormati dan 

mematuhi orang tua, menyayangi saudara, membimbing adik, dan lain-

lain. 

b. Lingkungan Masyarakat dan Lingkungan Keagamaan 

Dalam mencegah pengaruh negatif globalisasi masuk ke masyarakat, 

peran tokoh masyarakat dan agama sangat diperlukan. Mereka harus 

mampu menjadi contoh bagi umat atau anggota masyarakatnya. Nasihat 

atau saran-saran yang diberikan tokoh masyarakat atau agama akan 

membekas dan mampu memengaruhi pola kehidupan masyarakatnya.Bagi 

anak sendiri, hendaknya aktif mengikuti dan melaksanakan ajaran 

agamanya dengan disiplin. Misalnya disiplin beribadah. 

c. Lingkungan pemerintah dan negara 

Pemerintah merupakan salah satu lembaga yang berwenang 

mengeluarkan peraturan atau hukum, salah satu di antaranya berusaha 

mencegah masuknya pengaruh negatif globalisasi. Misalnya peraturan 

yang melarang merokok di tempat umum, larangan minum-minuman 

keras, larangan mengkonsumsi narkoba, dan lain-lain. Untuk 

mewujudkannya, pemerintah dapat melakukannya melalui lembaga 

peradilan, kepolisian, dan lain-lain. 
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Pengaruh globalisasi yang positif berarti telah disaring oleh Pancasila, 

sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengaruh yang 

positif juga dapat membawa kemajuan suatu bangsa. Sedangkan pengaruh negatif 

dari globalisasi berarti tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga tidak 

perlu kita terapkan melainkan harus kita hindarkan, karena dapat merusak bahkan 

membawa pengaruh yang lebih buruk bagi perkembangan bangsa. Meskipun 

globalisasi terus berjalan kita tidak harus selalu mengikuti. Contoh budaya asing 

yang harus kita tolak antara lain gaya hidup hedonistik (hidup berhura-hura), 

sikap atheis (tidak mengakui Tuhan), berpakaian yang sangat terbuka, 

individualistik, mabuk-mabukan, dan berjudi. Sebaliknya, terhadap budaya asing 

yang positif kita harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Misalnya, sikap etos kerja yang tinggi, menghargai waktu, dan menepati janji. 

 

F. Pendekatan dan Model Pembelajaran 

 Tanya jawab 

 Contekstual Teaching and Learning (CTL) masyarakat belajar. 

 Penugasan  
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G. Langkah-langkah Kegiatan 

Kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan dalam 6x35 menit (3 pertemuan). 

Pertemuan 1 

Langkah-Langkah Kegiatan Karakter Waktu  

Kegiatan Awal 

Dalam kegiatan ini, guru: 

 Mengecek kesiapan ruang, alat, dan materi serta peserta didik 

untuk mengikuti proses pembelajaran. 

 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari. 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau Kompetensi Dasar yang 

akan dicapai. 

 Melakukan apersepsi berupa pertanyaan mengenai pengaruh 

globalisasi budaya di Indonesia. 

 

 

 

Berani  

 

Rasa 

hormat 

 

 

 

 

 

10 

menit 

 

Kegiatan inti 

Eksplorasi 

 Bertanya jawab mengenai apersepsi yang guru telah 

sampaikan sebelumnya untuk menggali pengetahuan siswa 

tentang pengetahuan yang mereka miliki. 

 Guru menjelaskan materi mengenai menentukan sikap 

terhadap pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar. 

 Guru memberikan petunjuk dalam melaksanakan masyarakat 

belajar dan contoh pelaksanaannya. 

Elaborasi 

 Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok  yang 

anggotanya heterogen masing-masing 3-4 siswa. 

 Memfasilitasi siswa untuk bekerjasama dengan teman satu 

kelompoknya untuk membuat ringkasan mengenai materi yang 

sedang dibahas. 

 Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, 

berpikir, menyampaikan pendapat dan berbagi pengetahuan 

atau pengalamannya kepada teman satu kelompok. 

 Setelah siswa selesai mengerjakan, hasil pekerjaannya di 

sheringkan dengan kelompok lain. 

Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap 

keberhasilan siswa. 

 Memberikan konfirmasi terhadap hasil pembelajaran. 

 Merefleksi dan membantu siswa apabila mengalami kesulitan 

setelah kegiatan selesai. 

 

 

Berani  

 

 

 

Perhatian  

 

 

 

 

 

 

 

Berani 

 

Jujur  

 

 

 

Rasa 

hormat  

 

Perhatian  

 

 

 

 

 

20 

menit 

 

 

 

 

20 

menit 

 

 

 

 

10 

menit 

 

 

5 menit 

Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan ini, guru: 

 Bersama-sama dengan peserta didik membuat kesimpulan 

pelajaran. 

 Mengakhiri pembelajaran. 

 

 

Perhatian 

 

 

5 menit 
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Pertemuan 2 

Langkah-Langkah Kegiatan Karakter Waktu  

Kegiatan Awal 

Dalam kegiatan ini, guru: 

 Mengecek kesiapan ruang, alat, dan materi serta peserta didik 

untuk mengikuti proses pembelajaran. 

 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari. 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau Kompetensi Dasar yang 

akan dicapai. 

 Melakukan apersepsi berupa pertanyaan mengenai sikap kita 

terhadap pengaruh globalisasi di lingkungan masyarakat. 

 

 

 

 

Berani  

 

Rasa 

hormat 

 

 

 

 

 

10 

menit 

 

Kegiatan inti 

Eksplorasi 

 Bertanya jawab mengenai apersepsi yang guru telah 

sampaikan sebelumnya untuk menggali pengetahuan siswa 

tentang pengetahuan yang mereka miliki. 

 Guru menjelaskan materi mengenai sikap kita terhadap 

pengaruh globalisasi di lingkungan masyarakat. 

 Guru memberikan petunjuk dalam melaksanakan masyarakat 

belajar dan contoh pelaksanaannya. 

Elaborasi 

 Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok  yang 

anggotanya heterogen masing-masing 3-4 siswa. 

 Memfasilitasi siswa untuk bekerjasama dengan teman satu 

kelompoknya untuk mengerjakan tugas bersama. 

 Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, 

berpikir, menyampaikan pendapat dan berbagi pengetahuan 

atau pengalamannya kepada teman satu kelompok. 

 Setelah siswa selesai mengerjakan, hasil pekerjaannya di 

sheringkan dengan kelompok lain. 

 Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok yang 

terbaik mengerjakan. 

Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap 

keberhasilan siswa. 

 Memberikan konfirmasi terhadap hasil pembelajaran. 

 Merefleksi dan membantu siswa apabila mengalami kesulitan 

setelah kegiatan selesai. 

 

 

Berani  

 

 

 

Perhatian  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berani 

 

Jujur  

 

 

 

 

Rasa 

hormat  

 

Perhatian  

 

 

 

 

 

20 

menit 

 

 

 

 

20 

menit 

 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

5 menit 

Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan ini, guru: 

 Bersama-sama dengan peserta didik membuat kesimpulan 

pelajaran. 

 Mengakhiri pembelajaran. 

 

 

Perhatian 

 

 

5 menit 
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Pertemuan 3 

Langkah-Langkah Kegiatan Karakter Waktu  

Kegiatan Awal 

Dalam kegiatan ini, guru: 

 Mengecek kesiapan ruang, alat, dan materi serta peserta didik 

untuk mengikuti proses pembelajaran. 

 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari. 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu evaluasi hasi belajar 

siswa 

 Melakukan apersepsi berupa pertanyaan mengenai sikap kita 

terhadap pengaruh globalisasi dilingkungan sekitar. 

 

 

 

 

Berani  

 

Rasa 

hormat 

 

 

 

 

 

10 

menit 

 

Kegiatan inti 

Eksplorasi 

 Bertanya jawab mengenai apersepsi yang guru telah 

sampaikan sebelumnya untuk menggali pengetahuan siswa 

tentang pengetahuan yang mereka miliki. 

 Guru mengulas kembali mengenai materi budaya Indonesia 

yang pernah ditampilkan dalam misi kebuayaan internasional. 

Elaborasi 

 Memfasilitasi siswa untuk mengerjakan tes tertulis secara 

mandiri. 

 Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir, dan 

mengerjakan tes tersebut dengan tertib dan baik. 

Konfirmasi 

 Bersama-sama mengoreksi tes yang sudah dikerjakan. 

 Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap 

keberhasilan siswa. 

 

 

Berani  

 

 

Perhatian  

 

 

Tanggungj

awab 

jujur 

 

 

Perhatian  

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

30 

menit 

 

 

15 

menit 

 

3 menit 

Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan ini, guru: 

 Bersama-sama dengan peserta didik membuat kesimpulan 

pelajaran. 

 Mengakhiri pembelajaran. 

 

 

perhatian 

 

 

2 menit 

 

 

G. Sumber/Bahan Belajar 

 Buku BSE PKn kelas 4, (Sarjan dan Agung Nugroho, 2008: 93-112) 

 Buku BSE PKn kelas 4, (Resi, K.D., dkk, 2008: 43-60) 

 Buku BSE PKn kelas 4, (Prayoga, B. Dan Ati Sumiati, 2008: 77-109) 

 

I. Penilaian 

a. Format Kriteria Penilaian        

Nilai =  
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Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

 Menyebutkan 

pengaruh globalisasi 

yang terjadi di 

lingkungan. 

 Menentukan 

sikap kita terhadap 

pengaruh 

globalisasi. 

Tes tertulis Pilihan 

ganda 
 Teknologi yang paling cepat 

berkembang saat ini adalah.... 

a. Pariwisata c. Perindustrian 

b. Informasi d. Transportasi 

 Pengaruh globalisasi 

sebaiknya kita .... 

a. Biarkan  c. seleksi 

b. Tolak  d. Terima apa 

adanya 

 

No. Nama Nilai Tidak Tuntas Tuntas 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     

 Jumlah      
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 Rata-rata      
 Persentase ketuntasan      
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Lampiran 9 

Evaluasi Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 

Kelompok  : 

Anggota kelompok :        

     

     

        

   

 

 

 

Petunjuk mengerjakan! 

a. Buatlah kelompok 3-4 siswa 

b. Kerjakan soal yang tertera bersama teman sekelompokmu, saling bertukar 

informasi dan pengetahuan yang kalian miliki. 

c. Carilah materi dengan buku PKn yang kamu miliki waktu mengerjakan 15 

menit. 

d. Setelah selesai, berbagilahjawaban dengan kelompok lain terutama alasan 

kenapa kamu melilih jawaban tersebut, kemukan pendapatmu secara lisan 

jika kamu setuju atau tidak setuju dengan jawaban kelompok lain. Waktu 

untuk saling berbagi informasi 15 menit. 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan pengetahuan 

dan pengalaman yang kamu miliki! 

11. Jelaskan pengertian globalisasi! 

Jawab:           

           

           

            

Latihan Bersama 
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12. Sebutkan 3 contoh-contoh pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungan 

tempat tinggalmu! 

Contoh: dalam hal makanan, banyak makanan cepat saji misalnya mie instan, 

humberger, pizza dan hotdog 

Jawab:           

           

           

           

            

13. Bagaimana caramu menghindari pengaruh buruk globalisasi? 

No. Cara Menghindari Pengaruh Buruk Globalisasi 

 Dengan pengendalian diri berdasarkan agama dan nilai-nilai Pancasila 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  
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Nama   :     No. absen : 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang 

(X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini! 

1. Pengertian globalisasi adalah ..... 

a. Penanaman hutan kembali 

b. Proses menyatukan warga dunia secara umum dan menyeluruh 

c. Pengikisan tanah karena pengaruh air hujan 

d. Meskipun beraneka ragam namun tetap satu kesatuan 

2. Manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain, sehingga 

disebut .... 

a. Makhluk politik   c. Makhluk sosial 

b. Makhluk saja    d. Makhluk brbudi 

3. Pengaruh globalisasi sebaiknya kita .... 

c. Biarkan    c. seleksi 

d. Tolak      d. Terima apa adanya 

4. Berikut ini bukan pengaruh globalisasi terhadap pola kehidupan masyarakat 

ialah .... 

a. Gaya hidup    c. Komunikasi  

b. Kesederhanaan   d. Makanan 

5. Kita rela meninggalkan acara televisi pada saat jam belajar untuk menengok 

teman yang sakit. Berarti kita telah mengamalkan Pancasila sila ke .... 

a. Ketuhanan Yang Maha Esa 

b. Ktemanusiaan yang adil dan beradab 

c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

d. Persatuan Indonesia 

6. Masyarakat yang menutup diri pada perubahan jika diibaratkan pepatah .... 

a. Bagai air di daun talas 

b. Bagai katak dalam tempurung  

c. Bagai pungguk merindukan bulan 

d. Bagai duri dalam daging 

7. Nama produk makanan yang berasal dari luar negeri adalah .... 

a. Tape ketan, udon    c. Hamburgur, tape ketan 

b. Pizza, spaghetti   d. Keripik pisang, balado 

8. Teknologi yang paling cepat berkembang saat ini adalah .... 

c. Pariwisata     c. Perindustrian 

d. Informasi    d. Transportasi 

9. Pernyataan yang benar tentang dampak globalisasi adalah .... 

a. Membuat orang makin tertutup dari lingkungan dunia 

b. Menjadikan tantangan masyarakat semakin ringan 
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c. Persaingan antarbangsa dan individu makin ketat 

d. Menjadikan idup makin sulit 

10. Berikut ini merupakan pernyataan benar tentang penggunaan internet ..... 

a. Sekolah tidak perlu memfasilitasinya karena tidak ada manfaatnya. 

b. Bebas mengakses karena semua yang ada di internet bermanfaat 

c. Bebas pemakaiannya selama untuk hal yang bermanfaat 

d. Semua yang ada di internet buruk, tidak ada yang baik 

11. Contoh perilaku negatif terhadap globalisasi adalah .... 

a. Dapat menyerap teknologi 

b. Meningkatkan sumber daya manusia 

c. Mempermudah komunikasi 

d. Orang menjadi malas 

12. Untuk menghindari pengaruh globalisasi, sebaiknya kita bersikap .... 

a. Toleransi    c. Selektif 

b. Komunikatif    d. Pro aktif 

13. Di kota-kota besar banyak muncul makanan cepat saji. Hal ini membuktikan 

pengaruh gobalisasi sudah sampai kepada ..... 

a. Pakaian    c. Telekomunikasi 

b. Makanan    d. Olahraga 

14. Di desa-desa terpencil banyak dijumpai warga memakai HP. Hal ini 

merupakan pengaruh adanya globalisasi dalam bidang ..... 

a. Transportasi    c. Telekomunikasi 

b. Media massa    d. Budaya 

15. Sikap yang kita tunjukkan dalam  menanggapi globalisasi yang berkembang 

pesat adalah ...... 

a. Menerima apa adanya semua pengaruh globalisasi 

b. Pengendalian diri berdasarkan ilmu agama dan nilai-nilai Pancasila 

c. Selalu mengikuti perkembangan tanpa ada batasan 

d. Mencintai produk-produk luar negeri 

16. Sikap yang ditunjukkan masyarakat sebelum berkembangnya globalisasi 

adalah .... 

a. Individual    c. Materialistik 

b. Mau menang sendiri   d. Gotong royong 

17. Sikap kita terhadap semua budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah .... 

a. Menerima budaya asing sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 

b. Menolak semua budaya asing yang masuk ke Indonesia 

c. Menerima semua budaya asing 

d. Tidak perduli terhadap semua budaya asing 
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18. Banyak anak muda yang rambutnya disemir warna merah. Hal ini merupakan 

salah satu pengaruh buruk globalisasi dari aspek .... 

a. Transportasi    c. Perbankan 

b. Media massa    d. Budaya  

19. Perilaku yang mencerminkan cinta budaya Indonesia adalah .... 

a. Menomtom film mandarin  c. Menonton jaipong di TMII 

b. Mengoleksi lahu-lagu barat  d. Membeli majalah luar negeri 

20. Sikap berikut adalah sikap yang tidak mencerminkan seorang pelajar yang 

berbudaya adalah .... 

a. Membolos saat pelajaran menari tarian daerah di sekolah 

b. Mempelajari kesenian daerah asal 

c. Membaca puisi karya sastrawan Indonesia 

d. Belajar dengan tekun  

 

 

Kunci Jawaban Pada Tes Tertulis Siklus II 

1. B  6. B  11. D  16. D  

2. C  7. B  12. C  17. A 

3. C  8. B  13. B  18. D 

4. B  9. C  14. C  19. C 

5. B  10. C  15. B  20. A 
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Nama   :     No. absen : 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang 

(X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini! 

1. Meniru kebanyakan orang untuk mewarnai rambut menjadi merah ..... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

2. Menghindari penggunaan narkoba dan minuman beralkohol .... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

3. Menggunakan waktu belajar untuk bermain game atau PS .... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

4. Mempelajari modern dance dan melupakan tarian tradional .... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

5. Menggemari budaya keypop dan tetap bangga dengan budaya bangsa ... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

6. Mengguakan internet dengan baik dan untuk hal yang bermanfaat positif .... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

7. Membiasakan diri untuk ramah dan sopan kepada semua orang ... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

8. Tidak malu mempelajari budaya tradisional tarian dan lagu daerah .... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

9. Ikut serta dalam usaha melestarikan kebudayaan bangsa .... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 

10. Membiarkan pengaruh buruk globalisasi masuk ke Indonesia .... 

a. Sangat setuju  b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 
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Lampiran 10 

Hasil Observasi pada Siklus II 
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Lampiran 11 

Hasil Belajar Siswa Siklus I Dan Siklus II 

Hasil Belajar Siswa Pkn SD Negeri Randuacir 02 

Siklus I 

 

No Nama Tes 1 Tuntas Tidak Tuntas 

1 S 45   √ 

2         

3 An 80 √   

4 Sh 65 √   

5 Af 55   √ 

6 Al       

7 Ar 55   √ 

8 A 80 √   

9 Av 60   √ 

10 Ce 70 √   

11 Da 85 √   

12 Do 85 √   

13 Di 55   √ 

14 De 60   √ 

15 D 65 √   

16 Fi 65 √   

17 Ha 55   √ 

18 He 80 √   

19 Ja 75 √   

20 Jo 75 √   

21 Kr 65 √   

22 La 70 √   

23 Na 90 √   

24 Ni  70 √   

25 Ra 95 √   

26 Ri 70 √   

27 Ye 70 √   

28 Vi 80 √   

Nilai Terendah 45     

Nilai Tertinggi 95     

Nilai Rata-Rata 70     
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Hasil Belajar Siswa Pkn SD Negeri Randuacir 02 

Siklus II 

NO NAMA TES 2 TUNTAS 

TIDAK 

TUNTAS 

1 S 40   √ 

2         

3 An 80 √   

4 Sh 45   √ 

5 Af 65 √   

6 Al 65 √   

7 Ar 75 √   

8 A 95 √   

9 Av 55   √ 

10 Ce 90 √   

11 Da 95 √   

12 Do 95 √   

13 Di 70 √   

14 De 65 √   

15 D 70 √   

16 Fi 85 √   

17 Ha 55   √ 

18 He 65 √   

19 Ja 80 √   

20 Jo 85 √   

21 Kr 70 √   

22 La 65 √   

23 Na 95 √   

24 Ni  85 √   

25 Ra 95 √   

26 Ri 80 √   

27 Ye 70 √   

28 Vi 95 √   

Nilai Terendah 40     

Nilai Tertinggi 95     

Nilai Rata-Rata 75.18519     
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Nilai Afektif  Siswa Pkn SD Negeri Randuacir 02 

Siklus I dan Siklus II 

 
No Nama SK 1 SK II 

1 S 2,8 2,5 

2   

  3 An 3,4 3,5 

4 Sh 3 3,2 

5 Af 3 3,6 

6 Al 4 4 

7 Ar 3,3 3,5 

8 A 3,7 3,8 

9 Av 3,6 4 

10 Ce 3,5 3,6 

11 Da 3,3 3,8 

12 Do 3,5 3,8 

13 Di 3,2 3,2 

14 De 3,5 3,7 

15 D 2,9 3,3 

16 Fi 4 3,5 

17 Ha 2,8 2,8 

18 He 3,3 3,2 

19 Ja 3,4 3,5 

20 Jo 3,5 3,8 

21 Kr 3,1 3,5 

22 La 3,6 3,5 

23 Na 3,3 3,9 

24 Ni  3,3 3,9 

25 Ra 3,3 3,5 

26 Ri 3,5 4 

27 Ye 3,4 2,9 

28 Vi 3,7 4 

Nilai Terendah 45 2,8 

Nilai Tertinggi 95 4 

Nilai Rata-Rata 70 3.5 
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Lampiran 12 

Surat Keterangan dari SD 
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Lampiran 13 

FOTO-FOTO SELAMA PENELITIAN 

SD Negeri Randuacir 02 Salatiga 
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Siklus I 

Pertemuan 1 

Hari selasa, 09 April 2013 pada jam ke 3-4 
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Pertemuan 2 

Hari selasa, 16 April 2013 pada jam ke 3-4 
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Pertemuan 3 

Hari kamis, 18 April 2013 pada jam ke 3-4 
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Siklus 2 

Pertemuan 1  

Hari Kamis, 25 April 2013 pada Jam Ke 3-4 
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Pertemuan 2 

Hari  Kamis,  02 Mei 2013 pada Jam Ke 6-7 
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Pertemuan 3 

Hari Jumat,  03 Mei 2013 pada Jam Ke 3-4 
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Lampiran 14 

Lembar Kerja Siswa 

Uji Validitas 
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Siklus I 
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Siklus II 
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