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Harga komoditas pertambangan menguat memasuki
tahun 2018. Kekurangan pasokan menjadi salah satu
pemicu kenaikan harga komoditas-komoditas tersebut.
Penguatan harga komoditas tersebut memicu kenaikan
harga saham-saham pertambangan yang tercatat di
Bursa Efek Indonesia. Indeks sektor pertambangan,
secara year to date (ytd) hingga perdagangan kemarin
menguat 21,73%. Hal ini dapat menjadi sentimen positif
bagi perkembangan industri pertambangan di
Indonesia, mengingat barang galian yang disebutkan di
atas termasuk dalam komoditas mineral utama di
Indonesia. Selain itu, diharapkan peningkatan harga ini
dapat memicu nilai ekspor di sektor pertambangan dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di
triwulan I-2018 ini. (diadaptasi dari Raditya Hanung,
CNBC Indonesia 07 February 2018 10:49)
1. Apakah inti kalimat (5)?
(A) Penguatan harga komoditas menjadi
sentimen positif.
(B) Peningkatan harga ini dapat memicu nilai
ekspor.
(C) Penguatan harga komoditas menjadi
perkembangan industri.
(D) Hal ini menimbulkan sentimen positif bagi
industri pertambangan.
(E) Barang galian termasuk dalam komoditas
mineral utama di Indonesia.
2. Pernyataan mana yang TIDAK sesuai dengan isi
teks tersebut?
(A) Awal tahun 2018 harga komoditas
pertambangan menguat.
(B) Kekurangan pasokan menjadi salah satu
pemicu kenaikan harga komoditas.
(C) Penguatan harga komoditas memicu
kenaikan harga saham-saham.
(D) Penguatan harga komoditas menjadi
sentimen positif.
(E) Indeks sektor perdagangan menguat 21,73%.

3. Apa pesan tersirat di balik teks yang ingin
disampaikan penulis?
(A) Dengan meningkatnya harga komoditas
pertambangan, diharapkan dapat memicu
nilai ekspor dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi Indonesia.
(B) Harga komoditas di pasar dunia menjadi
sentimen positif bagi perekonomian nasional.
(C) Kenaikan harga komoditas melanjutkan tren
positif selama 2017 lalu.
(D) Komoditas SDM memberikan sentimen
positif bagi penghasilan masyarakat.
(E) Harga komoditas pertambangan menguat
selama tahun 2018
(1) Globalisasi merupakan gejala terbentuknya sistem
organisasi dan komunikasi yang ikuti sistem nilai
kaedah yang sama antara masyarakat di seluruh
dunia. (2) Hal ini disebabkan oleh adanya kemajuan
transportasi dan komunikasi sehingga memperlancar
interaksi antarwarga dunia. (3) Kemajuan teknologi
komunikasi dan transportasi akan mempercepat
proses globalisasi. (4) Dalam bidang komunikasi,
telah tercipta berbagai jenis alat komunikasi. (5) ...
(diadaptasi dari http://www.spengetahuan.com/2015/10/5)
4. Kalimat yang menggunakan kata nonformal
dalam paragraf di atas adalah kalimat ....
(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)
(E) (5)
5. Kata yang TIDAK tepat dalam teks di atas adalah ....
(A) sistem dalam kalimat (1)
(B) transportasi dalam kalimat (2)
(C) globalisasi dalam kalimat (3)
(D) komunikasi dalam kalimat (4)
(E) teknologi dalam kalimat (3)
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6. Kalimat manakah yang seharusnya mengakhiri
paragraf di atas?
(A) Oleh karena itu, alat inilah yang dipentingkan
untuk berkomunikasi.
(B) Namun, maju mundurnya komonikasi
dipengaruhi oleh transportasi.
(C) Dengan demikian, Alat ini dapat mendukung
dan melancarkan komunikasi tanpa terhalang
oleh waktu dan jarak.
(D) Oleh karena itu, transportasi memengaruhi
perkembangan komunikasi.
(E) Jadi, alat transportasi ini sangat berperan
dalam berkomunikasi.

(1) Pemerintah menggalakkan lagi Program Keluarga
Berencana (KB). (2) Dengan harapan, tidak hanya
menurunkan
angka
kelahiran,
tetapi
juga
mewujudkan bonus demografi berkualitas. (3) Moto
dua anak cukup yang digunakan untuk mewujudkan
keluarga berencana masih berlaku. (4) Pasangan
suami istri dinilai dapat memberikan kualitas hidup
yang baik melalui program keluarga berencana. (5)
Dengan mendukung penggunaan pil KB, Pemerintah
meminta supaya pasangan suami istri tidak
berpedoman banyak anak banyak rejeki. (6)
Perkembangan program keluarga berencana saat ini
bukan saja untuk menurunkan angka kelahiran,
tetapi mewujudkan bonus demografi yang
berkualitas.
(adaptasi dari https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/2017)

9. Kata moto pada kalimat (3) bermakna ....
(A) semboyan
(B) pedoman
(C) anggapan
(D) gagasan
(E) prinsip
10. Ide pokok paragraf di atas adalah ...
(A) Perkembangan program keluarga berencana.
(B) Program keluarga berencana menurunkan
angka kelahiran.
(C) Perkembangan program keluarga berencana
mewujudkan
bonus
demografi
yang
berkualitas.
(D) Program KB digalakkan oleh Pemerintah
(E) Pemerintah menurunkan angka kelahiran
dan
mewujudkan
demografi
yang
berkualitas.
11. Pernyataan mana yang sesuai dengan isi teks
tersebut?
(A) Program Pemerintah menggalakkan kembali
Keluarga Berencana (KB). (K1)
(B) Pemerintah berusaha menurunkan angka
kelahiran dan meningkatkan demografi yang
berkualitas.
(C) Moto KB dua anak cukup tidak berlaku lagi.
(D) Perkembangan program KB untuk tidak
hanya menurunkan angka kelahiran tetapi
juga mewujudkan bonus demografi yang
berkualitas.
(E) KB dapat memberikan kuantitas hidup yang
baik.

7. Kata yang penulisannya TIDAK mengikuti kaidah
ejaan terdapat pada kalimat ....
(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)
(E) (5)
8. Penggunaan konjungsi yang TIDAK tepat terdapat
dalam kalimat ...
(A) (1)
(B) (2)
(C) (4)
(D) (5)
(E) (6)
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(1) Globalisasi merupakan rangkaian proses
yang mengintegrasikan kehidupan global melalui
internasionalisasi perdagangan, internasionalisasi
pasar dari produksi dan keuangan, dan
internasionalisasi dari komoditas budaya yang
didukung oleh sistem telekomunikasi global yang
semakin canggih. (2) Interaksi global dapat diakses
atau dilakukan dengan mudah berkat adanya
teknologi komunikasi yang dalam perkembangannya
sudah semakin canggih.
(3) Kebudayaan dalam hal ini adalah pendidikan
khususnya di Indonesia juga tidak lepas dari dampak
globalisasi. (4) Pengetahuan dan teknologi yang telah
berkembang dengan sangat pesat. (5) Hal inilah yang
memicu tantangan baru bagi pendidikan Indonesia
untuk menghadapi peluang masuknya lembaga
pendidikan dan tenaga pendidik dari negara luar.(6)
Untuk mengghadapi hal ini, Indonesia harus
meningkatkan mutu pendidikan, baik dalam hal
perbaikan fasilitas, manajemen maupun sumber daya
manusia bangsa Indonesia itu sendiri. (7) Dengan
demikian, pendidikan Indonesia mampu bersaing dan
tidak
tertinggal
dengan
negara
lain.
(https://anggaradian.wordpress.com/2017/12/30/pengaruhglobalisasi-terhadap-pendidikan-di-Indonesia)

14. Gagasan pokok sebelum kedua paragraf di atas
adalah ....
(A) kebudayaan pendidikan
(B) kemajuan globalisasi
(C) mutu pendidikan
(D) arus globalisasi
(E) pengaruh globalisasi
15. Bagaimana cara Indonesia mampu bersaing
dalam pendidikan dan tidak tertinggal dengan
negara lain?
(A) Indonesia harus berkembang dengan sangat
pesat baik pengetahuan maupun teknologi.
(B) Indonesia harus meningkatkan mutu
pendidikan, memperbaiki fasilitas.
(C) Indonesia harus meningkatkan mutu
pendidikan,
baik
perbaikan
fasilitas,
manajemen maupun SDM-nya .
(D) Indonesia harus memperbaiki fasilitas,
manajemen, dan SDM bangsa Indonesia itu
sendiri.
(E) Indonesia harus memfasilitasi pendidikkan
dan manajemen SDM.

12. Kalimat yang TIDAK efektif dalam teks di atas
adalah ....
(A) (1)
(B) (2)
(C) (4)
(D) (5)
(E) (7)
13. Kalimat manakah yang merupakan simpulan dari
isi teks di atas?
(A) Pengaruh globalisasi terutama menyangkut
pendidikan harus ditelaah lebih mendalam.
mampu
mengarahkan
(B) Globalisasi
perkembangan pendidikan di Indonesia.
(C) Globalisasi yang terjadi di berbagai negara
telah mengubah berbagai aspek kehidupan
manusia.
(D) Globalisasi perlu didukung oleh kecepatan
informasi,
kecanggihan
teknologi,
transportasi, dan komunikasi
(E) Globalisasi perlu diperkuat oleh tatanan
organisasi dan manajemen yang tangguh.
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