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Cermati penggalan noyel berikut,untuk menjawab soal n-omor 1 s.d. 3!

(1) Tak jauh dari sebelah timtu, persis di belakang kaui, adalah Mongolia
yang tak tersentuh, mengandung marabahayayangrnenerbitkan rayuan pertualangan.

(2)

Iu-gin rasanya mencoba-coba tantangan yang dihembuskan angin-,angin
lembahnya yang jahat, tidur di padang sabananya sambil menghalau serigala dengan
kayu bakar, atau terhalusinasi hantr:-hantu gurunnf yang benrrnur ribuan tahun.
(3) Mongolia, sungguh menggoda. (4) Tapi nanti sajq karena kami hanrs menemui
janji-janji kami. (5) Kami harus ke selatan, tenrs beringsut ke selatan, menyelesaikan
apa yang kami ikrarkan di Paris.

Edenior, Andrea Hirata
1.

Watak tokoh "kami" pada penggalan novel tersebut adalah ....
pernbangkang
pemberani
pemberontak
pecundang
pernaaf

A.
B.
C.
D.
E.

Pendeslripsian watak tokoh "kami" dalam penggalan novel adalah ....
A. secara langsung
B: dialog antartokoh
C. pikiran tokoh
D. tanggapan tokoh
f,. lingkungan sekitar tokoh
J.

Latar tempat yang terdapat dalam penggalan novel adalah ....
(1) dan (2)
(2) dan (a)
(3) dan (a)

A.
B.
C.
D.

(3) dan (s)

E. (a) dan (s)
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Penggalan hikayat untuk soal nomor 4 dan 5. Bacalah dengan cermat!

Alkisah ada seorang raja di negeri Bahi bernarna Gementar Syah. Maka, pada
suatu hari baginda itu pergi berburu. Maka ia pun berternu dengan seekor kijang beranak

muda. Apabila krj"ng

itu melihat orang banyak

datang, maka

ia pun tarilah

meninggalkan anaknya. Maka baginda pun terlalu kasihan melihat anak kijang itu. Maka,

hati Raja, "Jikalau tidak ibunya menyusui dia, tidaklah hidup anak kijang ini.
Sayang pula aku akan dial Hendak kubawa pulang akan permainan anakku." Seraya
baginda bertindak. "Hai Perdaua Mentriku puii apalah En
cari akan ibu kiians.itu.'
pada,

4.

Karakteristik sastra Melayu klasik y4gterlihat pada penggalan hikayat tersebut adalah
A. kesakilian seseorang, dewa-dewa yang disembah
B. kemustahilan, tokohnya dewa dan binatang
C. istanasentris, bahasanya melayu kiasik
D. berisi nasihat, menggunakan peribahasa
E. tokohnya binatang, kesaldian para dewa

5.

Pembuktian tokoh "Raja" seorang peny€yaug binatang terdapat pada ...
Seorang raja yang suka berburu bertemu dengan seekor kij*g muda.
Seekor kijang kaget melihat orang banyak datang dan kaburlah dia.
Raja berhasil rnenembak seekor kijang muda.
"Hai Pe;'dana Menteriku cari akan ibu kijang itu."
Raja pun kasihan akan anak kijang Ialu menyuruh untuk mencari induknya.

5.

Cermati kutipan berikut!

. . ..

A.
B.
C.
D.
E.

Setelah,sudahlatr baginda bertitah demikian itu, maka anak baginda Cendera Hasan

pun menangislatr terlalu sangat, serta dengan tersedu-sedu bunyi tangisnya, serunya
mengeluarkan kata. "Aduh Ayah dan Bunda, sebelum anaknda bercerai dengan ayah dan
bunda kedua, anaknda rninta halalkan air susu Bunda, dari dunia sampai ke akhirat.
Apakah untung anakn{a yang malang ini, yang tiada senyum pula dengan makhluk yang
banyak? Apakah gunanya pula anaknda ini telah dilahirkan Allah Subhanatru Wataala,
maka anaknda patut merasai dan menanggung azab kesukaran pada tiap-tiap masa dan
ketika di dalam sepanjang umur anaknda ini? Wahai Ayal, dan Bunda, menerima
kasihlah anaknda kepada Ayah dan Bunda, serta anaknda meminta halalkan barang serta
nat dan kesukaran sebab telah memeliharakan anaknda ini."

Niiai moral yang sesuai penggalan hikayat tersebut dan masih dijumpai

pada kehidupan

sekarang adalah ...

A.
B.
C.
D.
E.

Anak-anak tidak boleh melepaskan diri dari orang tua.
Orang tua harus memberikan makanan yang baik bagi anaknya.
Memupuk kasitr sayang antara orang tua dengan anaknya.
Setiap anak yang dilahirkan akan mengalami kesulitan.
Orang tua melepas kepergian anaknya dengan ikhlas.
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Peuggalan cerpen berikut untuk soal nouror 7 dan 8.
Bacalah dengan cermat!

Lama alflr

nnerasa.

kehilangan, karena setiap aku tidur, aku selalu rninta di

dongengi. Mungkin inilah awal mula mengapa aku begitu mudah memindahkan dongeng-

dongeng itu ke atas kertas, dan kemudian ada penerbit yang tahu cara mencari uang
dengan sejumlah dongeng. Aku bersyukur :kepada Allah, sebab dengari kematian nenek,
aku mampu berpikir sendiri, dan setelah aku meningkat rernaja dan dewasa, aku bisa
meringankan beban orangtua dengan hasil buku-buku dongeng yang dipesan dalam
jumlah ratusan ribu eksemplar untuk proyek inpres.
"Dari titik inilah aku mengenal hidup."
Dongeng-dongeng itulah yang akhirnya membuat aku mampu lulus perguruan
tinggi. Meskipun ibu masih juga mengirimkan uang untuk kontrakan kamar dan biaya
mahanku sehari-hari, akan tetapi, uang itu dengan caraku sendiri kurnasukkan ke dal4p
bank, dan ketika aku akan diwisuda, kukirim tiket untuk kedua orangtuaku menghadiri
suatu peristiwa bersejarah dalam hidupku itu.
Intu Linsau. Korrie Lavun R
7.

Nilai budaya pada penggalan tersebut yang masih dijumpai pada kehidupan

sekarang

adalah ...

A"
B.
C.
D.
E:

8.

Merantau ke luar kota untuk berdagang dan belajar.
Upacara Wisuda dihadiri oleh kedua orang tua.
Menjual cerita dongeng kepada penerbit.
Meringankan beban orang tua dengan jual buku.
Mendongengi anak sebelum tidur malam.

Sudut pandang yang digunakan pengar4ng dalam penggalan tersebut adalah .,..
orang pertarna pelaku utama
orarlg pertarna pelaku sampingan
orang ketiga terbatas
orang ketiga terarah
orang ketiga serba tahu

A.
B.
C.
D.
E.

uzc-2013n0r4
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Cermatilah kutipan teks drama berikut untuk menjawab soal nomor soal g s,d, 1L!
Adegan Sarjono dan Maria dengan menggendong batrul

Maria : "Sar... Sarjono!"

di

.

Sarjono : "Ada apa?"
: "Aku melihat sepintas,bayangan orang di sanal"

Maria

Sa-rjono ; "Tenang saja!"
: "Tenang . . . tenang! Tenang bagaim ana? Kalau musuh?"
Sarjo:ro : "Musuh? Maria, kita ini jualan buah dan tidak punya musuh. Kita harus yakin,
yang berarri bergerak di malam hari hanya TNI. Ayo jalan!"
Maria : "Ta'pi,bulu kudukku berdiri."
Sarjono : "Maka jangan di sini, ayo terus jalan!"
Keduartya berialan dengan seseluli tnenoleh ke belakang. Topi caping di tangan kiri.
Tangan lranan di balik seakan memepans seniata.

Maria

9.

10.

11.

Isi penggalan teks drama tersebut adalah ..,
A. Ketakutan Maria melihat bayangannya.
B. Keberanian Maria berjalan di malam hari.
C. Maria berjualan buah-buahan.
D. Keberanian Sarjono menyarnar.
E. Penyamaran Maria dan Sarjono dalam perjuangan.
'Watak

tokoh "sarjono" dalarn dialog tersebut adalah ..,.

A. mudah tersinggung
B. bijaksana
.
C. penghianat
D. pemaaf
E. pemberani

Konflik yang terdapat pada penggalan teks drama tersebut adalah ....

A.
B.
C.
D.
E.

pertentangan batin mengenai perjuangan
perbedaan penglihatan mengenai bayangan
perbedaan pandangan mengenai perjuangan
pertentangan tugas sebagai penjual buatr
pertentangan tugas sebagai pejuang
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Cermatilah puisi berikut untuk soal tr2 s.d" 15!
Ibunda
Engkau adalatr bumi, Mama
aku adal ah angin yang kembara.
Engkau adalah kesuburan
atau restu atau kerbau bantaian.

Kuciumi wajahmu wangi kopi
dan juga kuinjaki sambil pergi
karena wajah bunda adalah bumi.
Cinta dan korban tak bisa dibagiRendra
12.

Maksud puisi tersebut adalah ...
Ada kesamaan antara ibu dan bumi keduanya hrmpuan harapan.
Cinta seorqng ibu merupakan wujud sebuah pengorbanan kepada anaknya.
Wajah ibu dan wajah bumi menggarnbarkan kesubr.uan dan kedamaian.
Cinta dan pengorbanan seorang ibu kepada anaknya yang sangat besar.
Restu dari seorang ibu selalu diharapkan oleh anak-anaknya.

t1

Makna kata angin yang kembara adalah ...
A. Anak yang tidak menghormati ibu.
B. Orang yang selalu mengembara.
C. Pemuda yang mengharapkan pekerjaan.
D. Orang yang sedang mencari pekerjaan.
E. Pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.

14.

Suasana yang tergambar dalam puisi adalah ....

15.

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

sedih
kecewa
tenang
marah
galau

Amanat yang terdapat pada puisi adalah ...
A. Janganlah membagi -bagikan cinta karena cinta hanya untuk ibu.
B. Marilah kita lestarikan bumi karena bumi telah rnemberikan,sesuatu pada kita.
C. Hendaknya kita selalu menghormati ibu dan membalas cintanya.
D. Kita wujudkan cinta kepada ibu dengan melestarikan bumi
E. Ciumlah wanginya kopi dan jangan menginjaknya iambil pergi.

u-zc-20t3 t2014
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Cermati penggalan syair lagu berikut untuk menjawab soal romor 16 dan 17!

I{atta
Tuhan terlalu cepat semua
Kau panggit satu-satunlia yang tersisa
Proklamator tercinta

Jujur lugu darr bijaksana
Mengerti apa yang terlintas dalam jiwa
Rakyat Indonesia
Hujan air mata dari pelosok negeri
Saat rnelepas engkau .. .
Iwan Fals
16.

Kata berima yang tepat unfuk mengisi larik yang rumpang pada penggalan syair lagu
tersebut adalah ....

A,
B.
C.
D.
rt_'

E.
17.

datang
pergi
tiada
berpisah
Senolrl

Majas hiperbolapada syair lagu tersebut terdapat pada ....
'A. j,rj* lugu dan bijaksana
mengerti apa yang terlintas dalam jiwa
rakyat Indonesia
D" hujan air mata dari pelosok negeri
kau panggil satu-satunya yang tersisa

B.
C.

E.

18.

Cermati katimat aksara Latin berikut!
Maka Hane Jebat menshunas keris
Penulisan aksara Arab Melayu untuk kata "menghunus" adalah ....

A, .F1+;^
a;

B. L.s*{(;r-c
C. ,Jr-'lJ4i.o
D" F:er*

E.

dil{;

unsma.com
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Perhatikanlah kalimat beralcsara Latin berikut!
kami telah
Penulisan fras,a telath'berkembang dalam aksara Arab Melayu yang tepat adalah ,..-

A

.-t,A
B. [^S*CSI
i.t

c. ci^u
.'.

oJ-r*r

/

, t."
D. el,cu+ {lr
E. eX; Fr-r

20. Cermati kalimat alcsara Arab Melayu

berikut!

il+.=**,,;l .t, 6$ -,)+JJ 6Jq
Aksara Latin yang sesuai dengan tulisan Arab Melayu tersebut adalah ...
Bayan berujar lantang pada Ismijatim.
Bayan berkata lantang padalsmijatin.
Bayan berbicara lantang pada Ismijatim.
Bayan berkomentar lantang pada Ismijatirn.
Bayan berkomunikasi lantang pada Isijatim.

A.
B.
C.
D.
E.

21. Cermafi puisi berikut!
Cintaku Jauh di Pulau

Cintaku Jauh di Pulau
Gadis manis, sekarang iseng sendiri
Perahu melancar, bulan ,..

Di leher kukalungkan ole-ole buat pacar
Angin membafir, laut terang tapi terasa
Aku tidaklah sampai padanya
Chairil Anwar
Kata berima yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah ....

A.
B.
C.
D.
E.

u-zcau|3n014

benderang

memancar
bercahaya

berkilauan
terang
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Cermati puisi berikut!
PENANTIAN

Di sini bagai karang
Seolah takkan berakhir
Sepanjang zaman

Bertahan
Walau ombak terus mergikis
Tegar
'V/alau
terasa lelah
Penantian
Di sini aku berdiri

Larik bermajas yang tepat untuk rnelengkapi puisi tersebut adaIah ....

A.
B.
C.
D.
E.

dengan
dengan
dengan
dengan
dengan

penuh kecemasan
penuh penderitaan
sejuta harapan

penuh kebimbangan
penuh keraguan

23. Cermati pantun yang dirumpangkan berikut!
Bur,:ng dara terbang berempat
Terb'ang tinggi di atas angkasa
Kalau Anda ingin selamat

Pantun tersebut dapat dilengkapi bagian isi dengan ....
Ingat selalu ayah dan bunda
Carilah ilmu akhirat dqn dunia
Ikuti nasihat ayah dan bunda
Doakanlah ayah bundamu
Jagalah kedua orang tua

A.
B.
C.
D.
E.
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24, Cermati:puisiberikut!
Sajak Bulan Purnama
Bulan terbit dari lautaq
Rarrbutnya yang tergerai dikibaskan
dan meqjelang tengah malam
Wajattnya yang bundar
Menyinari gubug-gubug kaum gelandangan
Kota Jakarta
Maksud puisi tersebut adalah

A.
B.
C.
D.
E.

.

..

,

kesepian

kenikrnatan
kesedihan
kegelapan

kemiskinan

25. Cermati peuggalan cerpeu berikut!
"Delapan puluh?" pekiknya. "Mengapa delapan puluh? Sungguh saya tak
mengerti mengapa pula ban-ban sepeda yang meletus dihubung-hubungkan dengan soal
ini?" o'Oh, jangan berolok-olok. Saya tak mau tahu, apakah ban sepeda Saudara meletus
dengan tiba-tiba atau meledak seperti bom hidrogen. Saya tidak mau tahu apakah
Saudara menitipkan sepeda itu atau melemparkannya di jalanan. Bahkan saya tidak tahu
apakah Saudara memiliki sebuah sepeda. Dan saya memang tidak perduli selnua itu. ...
Dan jrrrillah itulah yang harus saya terima kembali. Sesen pun tak boleh di kurangi,
ketahuilah bahwa uans itu bukan uang saya, tapi milik negara"

Kalimat penggambaran pelaku yang tepat unfuk melengkapi penggalan cerpen tersebut
adalah

...

A.
B.
C.
D.
E.

I"J-ZC-20 r I /2014

Kalau begitu mana sisanya? Biar saya kembalikan ke kas negara.
Seharusnya Bapak tidak rnenggrrnakan uang itu karena uang itu bukan milik
Bapak.
Yang saya tahu pasti iatah bahwa Saudara telah menerima kelebihan uang kertas
dari saya.
Ya, sudatr mana uang yang delapan puluh itu biar saya tambahkan supaya genap
seratus rupiah.
Tapi bagaimana dengan uang yang dua puluh dan sudah Bapak pakai?
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berikut!

Jika ia mesti pindah' belaqti ia mesti membongkar kuburan Sarmi, d
rnengangkutnya ke per,nakaman yang baru. Ini pekerjaan yar:g menyakitkan,
menyedihkan. Betapa tidak, sudah menjadi bangkai dalarn tanah, analarya masih harus
tergusur pula. Ia kadang merasa kurang irnan, merasa Tuhan tidak adil. Ia kadang merasa
pembangunan kadang selalu menyingkirkan orang-orang miskin, orang-orang yang tak
berdaya seperti dirinya. Kalau membiarkan lwburan anaklu tenggelam bersama
lrampungnya, ia makin tak sudi. Kuburan Sarmi adalah prasasti.
Setrttm, Yusrizal KW

Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat bercetak miring pada penggalan cerpen
tersebut adalah ...
A. Kalau membiarkan kuburan anaknya turut ditenggelamkan bersama
kampungnya, ia makin tak sudi.
Kalau membiarkan kuburan anakku turut ditenggetamkan bersama kampungku,
ia makin tak sudi.
Kalau membiarkan kuburan anaknya tumt ditenggelamkan bersama kampungku,
ia makin tak sudi.
Kalau membiarkan kuburan anaknya turut ditenggeiamkan bersama kampungku,
aku makirr tak sudi.
Kalau membiarkan kuburan anakku turut ditenggelamkan bersama kampungnya,
aku makin tak sudi.

B.
C.
D.
E.
27,

Bacalah

p

eristiwa-p eristirva berikut

d

engan s aks a m a !

(1).Jadilah ia wanita cantik bahlran ia segera menguasai seluruh pantai selatan dan
mendirikan kerajaan di laut selatan.
(2). Dia kini di sebut Ratu Pantai Selatan.
(3). Kemudian ia bagaikan mendeugar suara memanggil agar ia menceburkan ke laut.
(4). Siang malam ia berjalan. Akhirnya ia tiba di pantai laut selatan.
5). Tatkala ia mengikuti panggilan itu, begitn tersentuh air, tubuhnya Bulih kembali.
Urutan peristiwa yang tepat adalah ....
A. (3), (4), (5), (1), dan (2)
B. (3), (4), (s), (2), dan (1)
C. (4), (3), (l), (2), dan (5)
D. (4), (3), (5), (1), dan (2)
E. (4), (3), (5), (2), dan (1)
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Cermati penggalan dialog drama berikut!
Ucin
Ayah
Ucin
Otong

Ibu
Ayah
Ibu
Ayah
Ibu
Dokter

"Ay

bagaimana kalau,kita panggilkan, dokter saja?"

"Ya, ya, cepat kamu lari, Ucin! Katakan kepada dokler penyakitnya gawat
sekali!"
"Baik Ay ah,"' (sambil s e ge ra keluar)
"Aduuh! Aduh, aduh ... !"
(masuk membawa air dalam getas) "Ayah, Ucin ke rnana, Ayah?"
"sedang memanggil dokter, Bu?"
"Dokter? Untuk apa memanggil dokter, Ayah!"
"Mengobati Otong. Nah, itu dokternya datang." (ucin dan dokter masuk
dengan m.embawa koper berisi, alat-alai,t kedoheran)

"Ya, ya! Nanti saya periksa dulu (Dokter langsung memeril<sa) Wah, ini
penyakit berbahaya."
Hasbi

Diatrog penggambaran latar suasana yang tepat untuk meiengkapi penggalan teks drama
tersebut adalah ...
Alhamdulillah, Dokter sudah datang, pasti anakku sembuh.
Oh, Pak Dokter! Cepat, Otong sudah sa;rgat mengkhawatirkan jangan sampai
terlambat,
Dokter di rumah sakit ini memang selalu siap dan bertanggung jawab.
Oh, terima kasih Pak Dokter, sudah datang tepat waktu.
Dari tadi Otong kesakitan tenrs, Fak Dokter bisa membantu kami?

A.
B.

C.
D.
E.

unsma.com

u-zc-2013 t20t4

ol-l

ak Ci pta pada Pusat Pcni laian Pcndidikan-BALITBANC-KEIvlDl KB

U

D

Diund uh da ri http://urip.word press.com

fb@urip.kalteng
DOKI'MENNEGARA

ililil HIfl ilffillt Iilililtilililffi iltr

14
29.

Sastra Indonesia SMA/I{A Bahasa

Cermati penggalan cerpcn berikutl
Suatu hari anak kami yang berurnur sepuluh tahun sakit panai. la mengigau,
mengucapken kata-kata yang- tidak jelas hubungannya. Karni member,inya paracetaruol
dan madu. Tapi, panasnya tidak juga menunrn. Entah bagaimana dia berpikir, istri saya
segera rnenghubungkan sakit anak kami dengan rumah kosong itu. Ketika anak kami
bisa diajak bicara, istri bertanya mendesak,"Kau tadi main-main ke rumah kosong itu"
anak kami' mengangguk "Jelas sudah" kata'istri saya. Ketika saya pulang kerja saya
sudah dapati anak karni tidur pulas, :memakai sesuatu warna kuning di dahinya "apa
ini?" tanya saya.
"Itu penolak sawan," kata iski saya. Sawan artinya pengaruh buruk. Ternyata
pag hari istri say-a menghentikan mbalryu, penjual jam.r gendong yang menjual emponempon (pesta) penolak sawan. Sebagian sudah dipakai, sebagian disirnpan di dalam
kulkas. Itu pasti ilmu yang dibawanya dari rumah orang tuanya.
Rumah, Kuntowii

Kalimat esai yang sesuai dengan penggalan ceqpen tersebut adalah "..
A. Tokoh istri dalam cerpen terse-but sangat menyayangi anaknya sehingga ia
berusaha untuk menyembuhkan penyakit anaknya.
B. Ketika mengatasi masalah seringkali tidak mengedepankan akal sehat dan
percaya terhadap hal-hal yang bersifat tahayul.
C. Agama adalah pegangan hidup yang harus di taati agar tidak tersesat.
D. Perlu kerja szlma yang harmonis antara suami dan istri datam rnenghadapi

E.
30.

masalah keluarga

Perlunya melakukan berbagai usaha untuk mengatasi persoalan hidup.

Cermati puisi berikut!
SELAMAT PAGI INDONESIA
Selamat pagi Indonesia
Tak ada lagi air mata buatmu hari ini
Sudah kering air mata menangisi engkau
Selamat pagi Indonesia

kau

Kalimat kritik untuk puisi tersebut,adalah ...
A. Larik yang dikembangkan terbatas pada pengertian waktu.
B. Kata-kata padat:sehingga imajinasi pembaca dapat berkembang.
C. Penyair harus cetmat memilih diksi agar puisi lebih mengesankan.
D. Sajak "selamat Pagi", mudah dimengerti karena bahasanya sederhana.
E. Sajak "selamat Pagi" berisi sindiran kepada bangsa Indonesia.
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Cermati peuggalan hikayat berikut!
Beberapa hari lamanya tiadalah" Dimah datang lagi mengtradap Raja Singa.
Kemudian pada suatu hari, ketika Raja Singa sedang duduk seorang diri, datanglah ia
"Hai Dimah" senr Raja, "Apakah sebabnya sudah sekian lamanya engkau tiada datang
menghadapku?"
"Adakah hal yang tidak baik teijadi? ku harap janganlah karena sesuatu yang kurang
itu"
baik rnaka
Ubahan yang tepat penggalan hikayat tersebut merijadi ceryen adalah "..
Sekian lamanya Dimah tidak menghadap Raja, saat itu Raja duduk seorang diri

A.

B.
C.
D.
E.

datanglah Dimah dengan suka hati. Gembiralah hati Raja tatkala dilihatnya
Dimah menemuinya. "Hai Raja mengapa engkau marah kepadaku"
Sekian lamanya Dirnah tidak menemui Raja Singa. Raja Singa amatlah
bingungnyq ketika senja Raja duduk seorang diri. Datanglah Dimah ke hadapan
Raja. Dimah amat terkejut "Dimah menyapa Engkau lama tak datang"
Maka sekian lamanya Dimah tidak menghadap Raja saat Raja duduk termenung
seorang diri. Datanglah Dimah menghadap Raja. Maka gembiralah Dimah
seketika "Lama benar engkau tidak menghadapku apakah engkau marah
kepadaku?"
Lama benar Dimah tidak menghadap Raja. Saat Raja Singa sedang duduk
seorang diri. Tidak disangka menemui Raja. Raja terkejut "Hai Dimah apa
kabar?" lama kamu tidak menemui aku, mengapa Dimah?" Aku berharap kamu
tidak marah kepadaku.
Sekian hari lamanya Raja tak menghadap Dimah. Suatn hari saat Raja Singa
duduk seorang diri datanglah ia ke hadapan Raja "Hai Dimah Engkau larna tidak
menghadapku. Adaka^h hal yang meresahkan hatimu. Marahkatr englcau kepada
hamba.

32.

Cermati puisi lama berikut!
Pandan berbunga dalam rimba

Angin menderu dari siku
Badan lama tak berjua
Kinitah baru kita bertemu
Berdasarkan bentuknya puisi lama tersebut termasuk ....
gurindam
panfun
syair

A.
B.
C.
D.
E.

talibun
seloka
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Cermati kufipan gurindam berikut!
Cahari olehmu akan sahabat
boleh diiadikan obat

Nilai sosial yarg terdapat pada gurindam tersebut adalah . ..

A.
B.
C.
D.
E,

34.

Persahabatan yang memberikan manfaat.
Setiap orang rilemerlukan sahabat.
Hubungan persahabatan dilandasi saling percaya"
Persahabatan adalah pertemanan yang harmonis.
Berkorban untuk satrabat adalah perbuatan mulia.

Cermati puisi berikut!
Ferempuan-p eremp uan Perkasa
Perempuan-perempuan yang membawa bakut dalam kereta,
Ke manakah mereka.
Di atas roda-roda baja mereka berkendara
Mereka berJ.omba dengan surya rnenuju gerbang kota
Merebut hidup di pasar-pasar kota
Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta,
Siapakah rnereka.

Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa
Akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota
Mereka Cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa

Hartoio Anandiaia

Larik bermajas metafora yang terdapat pada puisi tersebut adalah ,,.
A- Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi hari buta.
B. Ke manakah mereka.
C. Akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota.

D.
E.
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Siapakah mereka.

Di
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Cermati puisi berikut!
Di genting Highlands aku melihat wajahrnu
Di genting Highlands aku mendengar suaramu
Di antara dua tebing
Di atas jendela kayu
Aku terdiam rnenahan rindu
Kekasihku, kekasil.rku
Izinkan aku mendaki bukit-bukit
Dan menuflIni j urang-jurang
Tanpa menj awab pertanyaanrnu
Eka Budianta

Tema puisi tersebut adaldr ....

A. kerinduan
B. kerusakan alam
C- keterasingan
D. pembangunan
E. penderitaan

36.

Cermati kutipan novel berikut!
Hera merasa kasihan pada Asna. Anak itu tak punya keluarga di tengah kondisi
genting akibat bencana gempa. Apalagi rumah tempat ia bernaung hancur pula ... Tak
ada yang tersisa dari peninggalan orans
oran fuanva. Semua hancur akibat
Peribahasa yang tepat untuk melengkapi cerita tersebut adalah ....
Seperti api dalam sekam
Jatuh ke atas tilam
Jauh panggang dari api
Tak usah itit aia3ar berenang
Sudatr jatuh tertimpa tangga.

A.
B.
C.
D.
E.

37.

Cermati penggalan drama berikut!
Perempuan

:

"Dengar! Kalau aku mau beri makan minum pada Tuan-Tuan dalam
keadaan begini, itu bukan aku mengharapkan untung. Tapi hanya sematamata karena aku merasa belas kasihan pada Tuan-Tuan. Itu tidak bisa
dinilai dengan duit. Tapi cukup diimbali dengan sikap yang layak. Kalau
saja aku mau tolak untuk mernberi makan pada Tuan-Tuan, kalian mau
ha?"

Ungkapan yang sesuai dengan penggalan drama tersebut adalah ....
kepala batu
murah hati
kepala dingin
rendah hati
tebai muka

A.
B.
C.
D.
E.
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Cermati penggalan cerpen berikut!
Akan tetapi,dua m.inggu setelah rnenghuni, istri saya bernrcrr*,1ain. Seputrang dari
arisan RT, istri saya bilang, "Wah, kita tertipu." Dia lalu menunjuk ke rumah kosong di
tepi jalan. Rumah itu tidak beratap, tidak berpenghuni, dan tidak terawat. Temboktemboknya berlumut rumput tumbuh seenaknya. Pintu dan jendela dicopot. Sumurnya
banyak dipenuhi pohonan perdu. MCK tidak beratap dan tidak berpintu.
"Ya kenapa?" tanya saya.
"Apa sebab rumah itu ditinggalkan atapnya tidak,ada lagi, jendelapintu dicopot?"
Saya mengangkat batru.
"Tetangga-tetangga bilang, mrrrm, ada orang bunuh diri rnenggannrng di rumah
itu.'o

Kuntowiio
Tahapan alur pada penggalan ceqpen tersebut adalah .. ..

A.
B.
C.
D.
E.

39.

perkenalan

konflik
klimaks
peleraian
penyelesaian

Cermati penggalan ccrpen berikutl

"Ayah," kataku suatu ketika, "Saya kira saya tidak kuat belajar. Saya ingin
menoari kursus kejuruan saja. Biarlah adik-adik yang nanti jadi sarjana yang akan
menen$kanjejak ayah."
Akan tetapi, apa jawaban ayah? Ia hanya tertawa sinis. Ia menyangka hal tersebut
pertanda kemalasan. Dengan tegas ia menolak. Ia sendiri yang kemudian mengaturku
untuk memasuki sebuah perguruan tinggi. Ia ingin aku menjadi seorang dokter.
Aku bukan anak y4r1g bodoh. Aku kira alqu cukup baik dan IQ-ku tidak
memalukzur. Akan tetapi aku sudatr yakin aku tidak akan mungkin menjadi sarjana.
Bagaimana mungkin sementara belajar, aku melawan kemauanku sendiri. Barangkali
setelah jatuh bangun, aku akan berhasil jadi dokter. Atau paling tidak kalau di tengatr
jalan aku mogok, aku dapat pindah jurusan hukum. Akan tetapi apa mungkin? Maksudku
apa gunanya? Aku tidak percaya meskipun aku berhasil mengantongi gelar sarjana baik
sarjana hukum, dokter, atau sarjana-sdara yang lain, aku tidak akan menjadi sarjana
yang baik.
Moh, Putu Wiia
Peristiwa penyebab konflik pada penggalan cetpen tersebut adalah ...
Seorang ayah memaksa anaknya agar menjadi sarjana.

A.
B.
C.
D.
E.
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Tokoh
Tokoh
Tokoh
Tokoh
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aku tidak percaya bahwa gelar sarjana dapat menjamin orang
aku memiliki kepandaian yang berbeda dengan ayahnya.
aku tidak kuat belajar sehingga ia mencari sekolah kejuruan.
aku merasa tidak akan mampu menjadi seorang dokter.
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penggalan drama!

(1) Ibu Hanafi
(2) Iyem
(3) Ibu Hanafi

"Yem...,Yem...Yem. .." (suara dari dalam)
"Ya, Gan . ..- (Iyem datang menuju lbu Hanafi)
"Sini Yem, sini. Tolong sebentar, masukkan benang ini dalam jamm.
Mataku sudah kurang terang." fiarum benang diberikan kepada lyem.
Iyem',mendekati ptintu mencori cahaya, IaJu memasukpon benang 'ke
dalam jarum. Tiba-tiba ia tertqwa kecit)
(4) Iyem
'1{i..hi,..,hi...juragan salah si... rnasa memasukkan benang di bagian
janrm yang tidak berlubang. Hi. ..hi...hi. ..tentu saja tidak masukmasuk." (Iyem mendekati lbu Hanafi sambil memberilmn jayym lrepoda
majikannya)" 'N&, ini sudah, Ga^n!"
(5) Ibu Hanafi "Wah cepat betul . .. terima kasih ya, Yem! Oh, ya. Yem
Sudah
sians lol Tuti
! Makanan sudah
semua?"
Tema drama tersebut adalah .. ..

A.
B.
C.
D.
E.

penghargaan

kejujuran
keharmonisan
kepercayaan

pertolongan
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