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UJI KOMPETENSI  ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
                               SOCIAL SCIENCE 

 
 KELAS/GRADE :   VI  (ENAM) 
 SEMESTER :   I  (SATU) 
 Uji Kompetensi :   1  (Pertama) 
 TAHUN :   2008 – 2009 
 WAKTU :   2 X 40 Menit 
 KURIKULUM  :   KTSP SD-YPJ-KK 
 
Kompetensi Dasar : Kemampuan menganalisis bentuk-bentuk perilaku yang muncul sebagai dampak 

globalisasi. 
  

 
ROM. I   PILIHAN  GANDA 
 
Jawab pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang (X) pada kolom a, b, c, atau d yang kamu anggap benar, di lembar 
jawab yang telah tersedia.  (Jangan lupa memberi NAMA, KELAS, dan No. Absen MU di lembar jawab !) 
 

1. Pengertian globalisasi adalah …. 
a.  berdatangannya perusahaan asing ke suatu negara 
b.  banyaknya perusahaan asing di suatu negara 
c.  mendunianya berbagai aspek kehidupan 
d.  kita mudah memperoleh produk luar negri 

 
2. Berikut ini adalah akibat terjadinya globalisasi, kecuali .... 

a. wilayah industri semakin luas 
b. kita mudah untuk membeli barang-barang dari luar negri 
c. berkomunikasi semakin cepat dan mudah 
d. banyak perusahaan asing di negara Indonesia 

 
3. Peristiwa yang terjadi di suatu Negara dapat diketahui dengan cepat di negara lain, akibat kemajuan di 

bidang …. 
a. transportasi 
b. telekomunikasi 
c. periklanan 
d. perindustrian 

 
4. Di bawah ini bukan merupakan perubahan perilaku masyarakat akibat adanya arus globalisasi …. 

a. memakai pakaian jas menjadi kebiasaan dalam acara-acara resmi 
b. makan di restoran  fast food menjadi hal biasa 
c. melakukan transaksi jual beli melalui internet 
d. melakukan perjalanan jauh dengan jalan kaki 

 
5. Alasan orang tidak suka globalisasi adalah .... 

a. globalisasi akan menimbulkan kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin 
b. globalisasi akan menciptakan kemajuan di berbagai bidang 
c. globalisasi akan berdampak pada modernisasi 
d. globalisasi asalnya dari negara Eropa / barat dan sangat dipengaruhi hal yang buruk 
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6. Faktor pendorong berdirinya perusahaan asing di Indonesia adalah .... 

a. tersedianya bahan baku dan sumber daya manusia 
b. kebijakan pemerintah yang membebankan pajak tinggi kepada perusahaan asing 
c. keamanan dalam negri belum stabil 
d. tenaga kerja Indonesia menginginkan gaji tinggi 

 
7. Perusahaan besar yang membuka usahanya di berbagai negara disebut .... 

a. perusahaan pribadi 
b. perusahaan nasional 
c. perusahaan multinasional 
d. perusahaan serba ada 

 
8. Nama-nama makanan berikut yang berasal dari luar negri adalah .... 

a. pizza, spaghetti, udon 
b. hamburger, ttape ketan, kwe tiaw 
c. kurma, pizza, balado 
d. pempek, kwe tiaw, spaghetti 

 
9. Berikut adalah contoh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, kecuali .... 

a. Freeport McMoRan 
b. Carrefour 
c. New Mont 
d. Polytron 

 
10. Indonesia kaya akan sumberdaya mineral, namun memiliki keterbatasan dalam mengelola sumber-

sumber daya alam tersebut karena .... 
a. kemudaahan pinjaman modaal 
b. kekurangan modal dan tenaga terampil 
c. rendahnya kemampuan SDM 
d. terbatasnya modal 

 
 
ROM II  ISILAH TITIK-TITIK DENGAN JAWABAN SINGKAT DAN BENAR ! 
 

1. Globalisasi berarti .... 
2. Dampak globalisasi pada migrasi adalah .... 
3. Tujuan membatasi impor barang dari luar negri adalah .... 
4. Lembaga yang menangani penanaman modal namanya .... 
5. Contoh produk asing dalam kehidupan sehari-hari yaitu .... 

 
ROM III  JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT MENURUT PEMAHAMANMU. 
 

1. Apakah yang membuat arus globalisasi semakin cepat ? 
2. Bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap globalisasi ? 
3. Apakah perusahaan asing itu menurutmu ? 
4. Bagaimana hubungan stabilitas keamanan dengan investasi/perusahaan asing ? 
5. Apa dampak globalisasi terhadap lingkunganmu/keluargamu ? 
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LEMBAR JAWAB UJI KOMPETENSI  

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
 
NAMA  SISWA : _________________________________________________ (tulis  yang jelas) 
 
KELAS  :   VI.       A  /  B  /  C  /  D   (lingkari salah satu sesuai dengan kelasmu) 
 
Ulangan ke  :   1.  (pertama)  Semester I,     tahun ajaran 2008-2009. 
 
Pengampu :   A. Ardy Widyarso, Drs 
 
ROM  I ROM  II 
 
Lembar jawab pilihan ganda Lembar jawab isian singkat  
 
No a b c d No Jawaban singkat 
1     1  
2     2  
3     3  
4     4  
5     5  
6     
7     
8     
9     

10     

 
 

 
 
 
 

  
 
 
   NILAI  ULANGAN   :    _________ 

 
 

ROM  III 
 
Lembar jawab uraian bebas 
 
No. 1.   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
             ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
No. 2.   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
No. 3.   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
No. 4.   ..……………………………………………………………………………………………………………………. 
            ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
No. 5.   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Tanda tangan 
Orang tua 

 
 
 
 
 

………………


