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Apa yang Anda

ketahui mengenai

Globalisasi ?



Menurut

Para 

Ahli !

3.2.1 Pengertian Globalisasi



Perubahan dalam konsep ruang dan waktu

Ketergantungan dalam Ekonomi

Peningkatan Interaksi Kultur/Budaya

Meningkatnya Masalah Sosial Bersama.

3.2.2 Karakteristik Globalisasi



3.2.3 Faktor Pendorong Globalisasi



IPTEK EKONOMI

SOSIAL 
BUDAYA

AGAMA

3.2.4 Globalisasi
di berbagai

aspek bidang
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Banyaknya penemuan dalam bidang teknologi guna
memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam

melakukan berbagai aktivitas.

Kemajuan dalam alat komunikasi

Kemajuan dalam hal transportasi

Kemajuan dalam menunjang aktivitas kerja

Adanya pemanfaatan dalam Sumber Daya Energi

Adanya selalu inovasi
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Meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-
negara di dunia berkat percepatan pergerakan barang, 

jasa, teknologi dan modal lintas batas. Munculnya pasar
global.

Globalisasi produksi

Globalisasi pembiayaan

Globalisasi tenaga kerja

Globalisasi jaringan informasi

Globalisasi perdagangan
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a Adanya kontak lintas budaya yang mengakibatkan

peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan
media masa, televisi, film, music, dan transmisi berita

internasional.

Adanya pola piker yang lebih dinamis dan modern

Membuka cakrawala baru, krativitas, dan keterbukaan
dalam menerima unsur-unsur baru dari luar.

Pertukaran budaya dengan interaksi secara langsung
orang dari berbagai negara dengan melakukan

kunjungan ke sebuah negara.
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Adanya rasa saling untuk memahami dan
menghargai penganut agama lain dalam kontek
toleransi sehingga tercermin kehidupan yang 

harmonis dalam masyarakat multicultural.

Aplikasi ajaran agama dalam era modern

Sarana dan prasarana keagamaan

Komunikasi antarumaat beragama semakin luas
dan mudah.



3.2.5 dampak globalisasi
terhadap perubahan sosial

di tingkat lokal
(komunitas)



PENGERTIAN KOMUNITAS LOKAL
Menurut KBBI
komunitas (community) adalah sekelompok organisme yang hidup dan
saling berinteraksi di daerah tertentu; masyarakat; paguyuban.

community Masyarakat Setempat

Masyarakat setempat bisa menunjukan warga sebuah desa, kota, 
suku, atau bangsa. Atau masyarakat yang tinggal di suatu daerah
tertentu

Keberadaan komunitas itu biasanya di 

dasari oleh adanya lokalitas dan

perasaan komunitas (community 

sentiment)



Hubungan Globalisasi terhadap

Komunitas Lokal

GLOBALISASI
KOMUNITAS 

LOKAL



Dampak Globalisasi terhadap
Perubahan Sosial di Tingkat Lokal

atau Komunitas

LUNTURNYA 

EKSISTENSI JATI 

DIRI BANGSA

PENCEMARAN 

LINGKUNGAN 

ALAM

KESENJANGAN 

SOSIAL EKONOMI KRIMINALITAS

URBANISASI
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URBANISASI
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Penyebab Terjadinya Urbanisasi

Daya Tarik 

Ekonomi
URBANISASI

Daya Tarik 

Pendidikan
Daya Tarik 

Budaya

Daya Tarik 

Sosial



Permasalahan dalam Urbanisasi di 
Desa maupun di Kota

Semakin berkurangnya penduduk desa
yang berusia produktif

Hasil panen di pedesaan
menurun

Tingkat kesejahteraan masyarakat
desa menurun

Perilaku menyimpang dan tindakan
kriminalitas meningkat di kota

Munculnya pengangguran di
kota



K E S E N J A N G A N

SOSIAL EKONOMI
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Menurunya pendapatan perkapita
akibat pertumbuhan penduduk
yang tinggi.

Ketidak merataan hasil
pembangunan antar daerah

Rendahnya mobilitas social karena
kurang menyukai persaingan
dalam usaha

Hancurnya industry kerajinan
rakyat karena adanya monopoli
para pengusahan bermodal besar

Faktor
Pendororn

g



Meningkatkan kemampuan
manajemen usaha

Program padat karya dengan
ekonomi kerakyatan

Menyalurkan kredit usaha kecil

Meningkatkan kerjasama antar
pengusaha kecil

Upaya
Solusi



P E N C E M A R A N

L I N G K U N G A N A L A M
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Berbagai Pencemaran Lingkungan Alam

Peningkatan

temperature 

pada bumi, 

akibat ulah

manusia

Polusi Panas

Asap Mobil, 

Asap Pabrik, 

Pembakaran

minyak, dll

Pencemaran Udara

Sampah

buangan

individu atau

kegiatan bisnis

yang banyak

sekali

Limbah Padat

Limbah ke

Sungai, 

danau, laut, 

dll

Pencemaran Air

Globalisasi



KRIMINALITAS
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LUNTURNYA EKSISTENSI JATI DIRI BANGSA



Permasalahan globalisasi yang
mengancam eksistensi jati diri
bangsa

Dampak globalisasi terhadap
eksistensi jati diri bangsa

Cara mengatasi hilangnya jati diri
bangsa akibat dampak globalisasi



3.2.6 strategi dan berbagai
pendekatan

pemberdayaan untuk
mengatasi ketimpangan
sosial akibat globalisasi



Sikap Selektif terhadap Globalisasi

Memiliki sikap arif

dan bijaksana
2

Berhati-hari

dalam memilah-

milih budaya yang 

datang dari luar

1

Memperkuat jati

diri bangsa
3

Memperkokoh

ketahanan budaya

nasional dan

penguatan nilai-

nilai budaya

bangsa

4

Mempertahankan

eksistensi

bangsa dalam

arus globalisasi

5
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Menghadapi 

Tantangan 

Globalisasi







Menghadapi Tantangan Globalisasi

Harus mempunyai

keahlian

Setiap individu harus

memiliki

pengetahuan yang 

luas

Harus mempunyai

cita-cita hidup

Berperilaku sesuai

dengan nilai-nilai

sosial dan norma

hukum

Memiliki keprcayaan

diri dan harga diri

untuk ikut serta dalam

tata masyarakat

Mempunyai

kemampuan untuk

selalu berfikir secara

rasional

Menurut Selo Soemardjan, untuk menghadapi tantangan global, bangsa Indonesia

membutuhkan unsur-unsur kepribadian sebagai berikut.

Arus

Globalisasi



Adaptasi

Agar bisa bertahan mereka harus 

menyesuaikan diri dengan lingkungan 

yang ada. 

Pencapaian Tujuan (Goal)

Sistem (komunitas lokal) harus memiliki 

arah yang jelas

Integrasi

Sistem harus mampu mengatur 

hubungan antarkomponen lainnya

Latensi

Sebuah sistem harus melengkapi, 

memelihara, dan memperbaiki pola-pola 

kultural yang menunjang motivasi

Menurut Talcott Parson, agar komunitas lokal dapat mengikuti perkembangan 

zaman, dan tetap mempertahankan jati diri bangsa, harus memperhatikan dan

mempertahankan sistem-sistem sosial. Parsons menyebutkan ada empat fungsi 

penting yang mutlak dibutuhkan oleh sistem sosial 



Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan untuk Mengatasi Ketimpangan 
Sosial Akibat Globalisasi

Kekuatan Untuk

Menentukan Pilihan

Sendiri

Kekuatan Atas Pilihan

Pribadi

Kekuatan Kebebasan

Berekspresi

Kekuatan sumberdaya

ekonomi dan

reproduksi

Kekuatan

Kelembagaan
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