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Bacalah wacana berikut ini 

China Masih Pengimpor Minyak Terbesar Dunia 
 

Dibandingkan dengan sesama pengimpor minyak di Asia yaitu China, produksi minyak AS 3 kali lebih besar dari 

produksi minyak China di tahun 2014.  US energy information administration melaporkan  Produksi petroleum di Amerika 

mencapai angka 13.3 juta barrels per hari, meningkat 31 persen bila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2011. 

Pada September 2013 China mengimpor lebih banyak minyak bila dibandingkan dengan Amerika setiap bulannya. 

Hal ini membawa China menjadi pengimpor minyak mentah terbesar di dunia. Peningkatan permintaan minyak China yang 

melampaui produksi didorong oleh meningkatnya kebutuhan di sektor industi. 

Bila dibandingkan dengan angka permintaan maka diperkirakan jumlah penggunaan bahan bakar di China akan 

mencapai 11 juta barel per hari pada tahun 2014 sedangkan permintaan Amerika akan mendekati 18.9 juta barel per hari.  

Pada tahun 2013, Arab Saudi telah menjadi pemasok terbesar minyak mentah ke China yaitu sebanyak 5.6 juta 

barel per hari.  Di sisi lain, China melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah dalam beberapa tahun terakhir 

sebagai akibat dari pertumbuhan permintaan minyak yang kuat dan ketidakpastian geopolitik saat ini . 

Sumber : http://vibiznews.com 2014 

 

Jawablah pertanyaan berikut. 

1. Mengapa China dianggap sebagai pengimpor minak terbesar di dunia? 

2. Apakah perbedaan impor dan exspor? 

3. Apakah gagasan utama pada paragraph pertama? 

4. Buatlah pertanyaan dari paragraf ke tiga 

5. Mengapa Arab Saudi menjadi pemasok minyak terbesar ke China? 

Pilihan ganda 

6. Kalimat baku terdapat pada…. 

a. Banyak alumni yang berhasil.  c. Harap pelan-pelan, banyak anak-anak kecil 

b. Saya akan berbicara sama dia.  d. Kepada ibunya ia mengadu 

7. Kata baku yang digunakan dalam kalimat terdapat pada…. 

a. Apa yang disebut bilangan prima?  c. Bilang saja terus terang, tidak apa-apa. 

b. Hari Rabo kemarin ibu baru pulang.  d. Ayo terus, nggak usah tengok kiri dan kanan. 

8. Kalimat berikut ini yang tidak menggunakan kata baku adalah…. 

a. Pekerjaan itu bertele-tele sehingga tidak efektif. 

b. Saya kuatir dengan kondisi jalan yang ruwet. 

c. Seluruh masyarakat berkumpul di balai desa. 

d. Pada bulan Februari dia merayakan hari ulang tahunnya. 

9. Kalimat yang menggunakan kata tidak baku adalah…. 

a. Polisi memberikan isyarat agar kami segera menepi. 

b. Orang tua harus bisa menjadi suri teladan bagi anak-anaknya. 

c. Jangan kuwatir, persediaan barang masih banyak. 

d. Kita berdoa agar indonesia tetap aman dan damai. 

http://vibiznews.com/


10. Surat yang isinya mengundang seseorang untuk hadir pada acara kita disebut .... 

a. surat izin  c. surat pribadi 

b. surat keputusan d. surat undangan 

11. Yang termasuk surat undangan resmi adalah .... 

a. undangan resepsi perkawinan  c. undangan ulang tahun 

b. undangan rapat sekolah   d. undangan khitanan 

12. Ciri-ciri undangan resmi, kecuali .... 

a. bahasa baku    c. bahasa tidak baku, namun harus jelas 

b. memakai stempel    d. menggunakan kop surat 

13. Bacalah iklan berikut ini! 

Rumah Anda akan tetap aman dari si kecil yang super aktif bila lantainya Roman Gres. Lantai keramik dengan 

permukaan Malt untuk interior dan eksterior yang siap menerima aktifitas anak anda yang super aktif. Roman Gres 

anti gores, anti noda dan mempunyai bending strengh sampai 450 kg/cm. Dengan desain yang indah Roman Gres 

pilihan yang tepat untuk kemewahan dan keanggunan rumah anda. 

PT. Satya Langgeng Sentcsa Office telp.570 – 088 Fak. 570-0990 

Showroom Jl. Mangga Dua Raya Blok. F 2/1 Jakarta 10730. 

Fakta yang terdapat dalam teks iklan tersebut adalah ....... 

a. Keramik Roman Gres diproduksi oleh PT. Satya Langgeng Santosa 

b. Dengan memakai keramik Roman Gres rumah anda akan tetap anggun 

c. Desain keramik Roman Gres sangat indah 

d. Rumah anda akan tetap aman dari si kecil yang super aktif bila lantainya Roman Gres. 

14. Opini yang terdapat dalam teks iklan tersebut adalah ...... 

a. Keramik Roman Gres permukaannya dilapisi Malt 

b. Keramik Roman Gres mempunyai bending strengh sampai 450 kg/cm 

c. Bila anak anda super aktif sebaiknya menggunakan keramik Roman Gres 

d. Keramik Roman Gres bisa digunakan untuk interior maupun eksterior. 

15. Hal-hal berikut ini yang tidak harus diperhatikan dalam pembuatan poster yaitu…. 

a. isi poster mempengaruhi pembaca  c. informasi yang dijelaskan singkat, padat, dan jelas 

b. teks menarik perhatian   d. gambar bertentangan dengan tema 

16. Penduduk Indonesia terkenal dengan kegiatan gotong-royong. Gotong royong berarti mengerjakan sesuatu secara 

bersama-sama. Dengan gotong royong, selain pekerjaan cepat selesai, rasa persaudaraan juga terpenuhi. 

Kalimat utama paragraf di atas adalah .... 

a. Gotong royong membuat pekerjaan menjadi ringan. 

b. Penduduk Indonesia terkenal dengan kegiatan gotong-royong. 

c. Dengan gotong-royong, pekerjaan cepat selesai. 

d. Dengan gotong-royong, rasa persaudaraan terpenuhi.  

17. 1) Pak Hendra suka membantu orang di sekelilingnya.  

2) Beliau pernah memberikan tabungannya sebesar 10 juta rupiah untuk beasiswa.  

3) Uang itu beliau sumbangkan ke rekening Yayasan Pendidikan Bumi Makmur.  

4) Uang itu digunakan untuk beasiswa bagi murid-murid yang tidak mampu. 

Kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan nomor .... 

a. 1)  b. 2)   c. 3)   d. 4)  

18. Tajin merupakan makanan yang bagus dan aman. Tajin kalau diminum bisa menyehatkan badan. Selain 

mengandung vitamin B, tajin juga mengandung karbohidrat. Kandungan gizi tajin semakin lengkap jika 

ditambahkan susu kedelai karena susu kedelai mengandung protein yang tinggi. 

Kalimat utama paragraf tersebut adalah .... 

a. Tajin menyehatkan badan kalau diminum.  c. Tajin mengandung vitamin B dan karbohidrat. 

b. Tajin mengandung protein yang tinggi.  d. Tajin merupakan makanan yang bagus dan aman.  

19. Lampu penerangan jalan di Jalan Sudirman padam. Sepanjang jalan ini terlihat gelap. Padahal Jalan Sudirman 

merupakan jalur alternatif. Tidak jarang pada malam hari kecelakaan sering terjadi karena ada pengguna jalan lain 

yang menyeberang melalui sela-sela jalan. 

Pokok pikiran paragraf tersebut adalah .... 

a. Sering terjadinya kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman. 

b. Jalur Sudirman merupakan jalur alternatif. 

c. Kecelakaan disebabkan oleh penyeberang jalan. 



d. Lampu penerangan jalan di Jalan Sudirman padam.  

20. Lihatlah iklan berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pernyataan dalam teks iklan di atas yang merupakan fakta adalah ...... 

a. Sari temulawak dapat di beli di apotek Mulya Sari Husada 

b. Sari Temulawak akan menyembuhkan penyakit perut anda. 

c. Sari temulawak akan menyembuhkan berbagai penyakit anda 

d. berbagai penyakit anda akan sembuh oleh sari temulawak. 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas! 

25. Buatlah sebuah surat penawaran sederhana 

26. Sebutkan 5 tujuan pembuatan iklan? 

27. Apa perbedaan surat resmi dan tidak resmi (sebutkan masing-masing 3) 

28. Buatlah kalimat dengan kata berikut ini: 

a. Ekspor dan impor 

b. Presiden Jokowi 

29. Buatlah karangan bebas 2 paragraf dengan memperhatikan kaidah dalam penulisan  

30. Buatlah iklan sederhana yang menawarkan produk hasil dalam negri 

 

Jamu Tradisional 

Sari Temu Lawak 

Unggul 

            Akan menyembuhkan keluhan anda ; 

a. Nyeri  

b. Muka Pucat 

c. Sering Pusing 

d. Dan berbagai keluhan lain. 

             Dapatkan di Apotek “Mulya Husada” 

             Jl. Kenangan Raya 15 Kota Baru 


