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1. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila 
   sebagai ideologi terbuka 
2.Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
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1. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka 75,00
1.1. Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka 76,25
   Mendeskripsikan makna Pancasila Sebagai 

      idiologi negara sedang memadai sedang 76,67
Mengemukakan proses perumusan Pancasila 
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   Mengemukakan proses perumusan Pancasila 
      sebagai dasar negara sedang memadai tinggi 76,67
   Menguraikan fungsi pokok Pancasila sebagai 

      dasar negara dan ideologi negara sedang memadai sedang 75,00
   Mendeskripsikan makna Pancasila sebagai 

      ideologi terbuka sedang memadai tinggi 76,67
1.2. Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma 
       pembangunan 74,58
   Mendeskripsikan Pancasila sebagai sumber 

      nilai. sedang kurang  tinggi 75,00
   Mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma 

      pembangunan. sedang memadai sedang 76,67

   Menganalisis Pancasila sebagai sumber sedang memadai sedang 73,33
      nilai dan paradigma pembangunan. sedang memadai sedang 73,33
1.3. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi 
       terbuka 74,17
   Menunjukkan contoh sikap dan perilaku positif 

      yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sedang memadai sedang 75,00
   Menemukan cara bersikap positif yang sesuai 

      dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka sedang memadai sedang 73,33
2 Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan 75,06

2.1.  Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara  75,83
   Mendeskripsikan penegertian system pemthan. sedang memadai sedang 73,33
   Mengklasifikasikan  sistem pemerintahan sedang memadai tinggi 76,67

      Presidensial dan Parlementer di berbagai Neg.
   Menguraikan kelebihan dan kelemahan sistem sedang memadai sedang 75,00

      pemerintahan Presidensial dan Parlementer sedang memadai sedang 75,00



      Presidensial dan Parlementer sedang memadai tinggi 76,67
2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Indonesia 75,17
   Menguraikan sistem pemerintahan yang 

      digunakan oleh negara Indonesia menurut sedang memadai sedang 75,00
      UUD 1945.
   Membandingkan sistem pemerintahan Ind. 

      berdasarkan UUD 1945 sebelum dan sesudah. sedang memadai tinggi 78,33
      amandemen
2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku 
      di  Indonesia dengan negara lain 74,17
   Menguraikan kelebihan dan kelemahan pelaks.

      sistem pemerintahan Indonesia sedang memadai sedang 75,00
   membandingkan sistem pemerintahan Ind.

      dengan negara lain sedang memadai sedang 73,33
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3. Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat 
   demokrasi  
4. Mengevaluasi dampak globalisasi
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3 Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi  75,23
3.1. Mendeskripsikan pengertian, fungsi dan peran serta perkembang-
      an pers di Indonesia 74,44
   Menguraikan pengertian,dan fungsi pers dalam 

      masyarakat yang demokratis sedang kurang  sedang 73,33
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      masyarakat yang demokratis sedang kurang  sedang 73,33
   Mendeskripsikan perkembangan pers di Ind. sedang memadai sedang 73,33
   Menguraikan peranan pers dalam masyarakat 

      demokratis sedang memadai tinggi 76,67
3.2. Menganalisis  pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai 
      kode etik jurnalistik dlm masy. Demokratis di Indonesia 76,25
   Menguraikan pengertian kode etik jurnalistik sedang memadai sedang 75,00
   Menganalisis kode etik jurnalistik dalam masy.

      demokratis di Indonesia sedang memadai sedang 75,00
   Menunjukkan contoh-contoh penyimpangan 

      kode etik jurnalistik dari berbagai media rendah memadai sedang 76,67
   Menguraikan upaya pemerintah dalam 

      mengendalikan kebebasan pers sedang memadai tinggi 78,33
3.3. Menganalisis kedudukan pembukaan Mengevaluasi  kebebasan 
       pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa 
dlm. masyarakat demokratis di IndonesiaUUD 1945 Negara       dlm. masyarakat demokratis di IndonesiaUUD 1945 Negara 75,00
   Menguraikan manfaat pers dalam kehidupan 

      masyarakat demokratis di Indonesia sedang memadai tinggi 76,67
   Menunjukkan dampak penyalahgunaan 

      kebebasan media massa/ pers. sedang memadai sedang 73,33
4 Mengevaluasi dampak globalisasi 75,21

4.1. Mendeskripsikan  proses, aspek, dan dampak  globalisasi dalam 
      kehidupan berbangsa dan bernegara 75,56
   Mengemukakan proses globalisasi rendah memadai sedang 78,33
   Mendeskripsikan aspek globalisasi sedang memadai tinggi 75,00
   Mendeskripsikan  dampak globalisasi dalam 

      kehidupan berbangsa dan bernegara sedang kurang  sedang 73,33



   Mendeskripsikan pengaruh globalisasi terhadap 
      kehidupan berbangsa dan bernegara sedang memadai tinggi 78,33
   Menunjukkan contoh pengaruh Negara lain yang 

      yang dirasakan oleh bangsa Indonesia sedang memadai sedang 73,33
4.3. Menentukan sikap terhadap pengaruh dan implikasi    globalisasi 
       terhadap Bangsa dan Negara Indonesia 75,00
   Menentukan posisi terhadap implikasi global-

      isasi dalam kehidupan berbangsa dan berng. sedang memadai sedang 73,33
   Menunjukkan sikap selektif terhadap pengaruh 

      globalisasi sedang memadai tinggi 76,67
4.4. Mempresentasikan tulisan tentang pengaruh globalisasi terhadap 
       Bangsa dan Negara Indonesia 74,44
   Meresensi tulisan tentang pengaruh globalisasi 

      dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sedang memadai sedang 76,67
   Membuat karya tulis tentang pengaruh global. sedang memadai sedang 73,33
   Mempresentasikan tulisan tentang pengaruh 

      globalisasi sedang memadai sedang 73,33
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