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Penggalan novel untuk nomor 1 s.d. 3! Bacalah dengan cerrnatl

1. Watak tokoh "Mohammad Jepri" pada penggalan cerpen tersebut adalah . .. .

A. sabar
B. jujur
C. tegar
D. anglcuh
E. sonrbong

Pendeskripsian watak tokoh "Mohammad Jepri" berdasarkan penggaian novel tersebut
adalah ....

A. secara langsung
B. pikiran tokoh
C. dialog antar tokoh
D. lingkungan sekitar tokoh
E. bentuk fisik tokoh

Pembuktian latar waktu berdasarkan penggalan novel tersebut adalah ...
A. Saya tidak percaya kepada sistern yang melahirkan pengusaha.

B. Mohzurunad Jepri tersenyum sumringah pagi hari itu.
C. Saya terkejut mendengar suaranya yang serak.
D. Sistem-sistem seperti ini mengundang bibit-bibit kekuasaan.
E. Moharnmad Jepri tersenyum dan bersuara lantang.

2.

3.

Mohammad Jepri tersenyum sumringah pagi hari itu. "Karena saya tidak percaya
kepada sistem yang melahirkan dan membesarkan penguasa yang begitu kejam seperti
Stalin. Sama dengan tidak percaya saya kepada sistem yang melahirkan Hitler dan
Mussollini. Juga tidak percaya kepada sistem yang melahirkan Amangkurat yang dengan
kerjanya membr:nuh janji-janji. Sistem-sistem seperti ini mengundang bibirbibit
kekuasaan yang selalu akan mengambil korban ribuan orang yang tidak bersalah." Saya
terkejut mendengar suaranya. Mohamrnad Jepri, kakang saya, yang lernah lembut, sopan
santun, penuh tata krama, dengan sekali tebar membabat tiga sistem kekuasaan yang
besar.

Para Priyayi, Umar Kayam.
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Cermatilah penggalan hikayat untuk menjarvab soal nomor 4 s.d. 6!

Karakteristik sastra pada kutipan hlkayat tersebut adalah ....
A. kehidupan para dewa dan menggunakan bahasa sastra
B. tokohnya cerita binatang, istana sentris
C. keluarga raja yang kaya raya dan rakyatnya yang fakir dan miskin
D. istana sentris, pernakaian kata maka yang berlebihan
E. seorang pemimpin yang memberikan kesejahteraan pada rakyatnya

Pembuktian watak Baginda Raja pada penggaian adalah ....
A. pengangkatan menantu Baginda menjadi raja
B. penyarnbutan kepada istri Baginda
C. persembahan oleh dayang-dayang istana
D. penimbunan emas dan perak untuk raliyat miskin
E. pemberian sedekah kepada semua fakir miskin

Nilai morai yang masih di jurnpai pada kehidupan sekarang adalah ...
A. Membagi rejeki pada masyarakat kurang rnampu sebagai wujud syukur.
B. Rasa suka cita di wartakan kepada orang banyak.
C. Memberikan perhatian dan kasih sayang kepada pasangan hidup.
D. Menggantikan jabatan atau kedudukan kepada generasi berikutnya
E. Mengingat dan rnembalas ahan kebajikan orang lain.

Cermati penggalan cerpen berikut unfuk soal nomor 7 dan 8!

Ia tak peduli dengan segala cemoohan, ia ingin menjadi aktor, tak bisa diganggu
gugat. "Cita-cita adalah doa, dan bagikulah nasihat bijak dari sekeirang, kalau Tuhan
mengabulkan doaku, dapatkah Kau bayangkan apa jadinya dunia perfilman Indonesia'?
Kembalilah pada aj aran-Nya."

Laskar Pelansi. Andrea Hirata

7. Nilai agama yang sesuai penggalan celpen tersebut dan masih dijumpai pada kehidupan
sekarang adalah ...

A. Tidak peduli dengan segala cemoohan.
B. Menjadi aktorlang tak bisa diganggu gugat.
C. Menjalankan ajaran Tuhan.
D. Ia ingin menrimpin dunia dalam perfihnan.
E. Berusahalah untuk meraih cita-cita masa depan.

4.

5.

6.

Maka segeralah disambutnya tangan istrinya itu, S.tetatr suaatr, rnat<a
dipersembahkan oleh dayanglah kepada ayahanda baginda mengatakan tuan putri sudah
berkasih-kasihan dengan anak raja itu. Maka baginda pun memberi sedekah akan segala
fakir dan miskin dari pada emas dan perak bertimbun-timbun seperti bukit. Maka
anakanda baginda itu pun dirajakan oleh baginda gantinya di dalam negeri itu."

Maka kata Bayan, "Demikianlah kebijakan orang yang jaga serta ingat itu. Akan
sekarang baiklah tuan pergi, karena anak raja lama itu lamalah sudah menanti."

Maka istri Khojah Mairnun pergilah, hingga pintunya, maka haripun sianglah;
rnaka ia pun kembali kerumahnya.

Hikavat n Budiman
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8. Sudut pandang yang terdapat pada penggalan cerpen tersebut adalah ....

A. orang pertama pelaku utama
B. orang pertama pelaku samPingan
C. orang ketiga pelaku utama
D. orang ketiga pelaku sampingan
E. orang ketiga serbatahu

Bacalah penggalan drama berikut dengan cermat!
Penggalan ini untuk menjarvab soal 9 s.d. 11

9. Penggalan teks drama berisi tentang -..

A. Penerangan yang menjerutnuskan rakyat Indonesia.

B. Perjuangan seorang seniman yang harus dilakukan untuk kemerdekaan'

C. Propaganda kepada anak-anak muda melalui sebuah kut)'u sastra-

D. Seorang seniman yang berkhianat pada bangsanya sendiri.

E. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang seniman pada zamannya.

10. Watak tokoh "Y" dalam penggalan drama adalah ....

A. cinta tanah air
B. keras kepala
C. pengkhianat
D. mudah tersinggung
E. penghasut

1 1. Konflik yang terdapat pada penggalan drama adalah .'-

A. Pengaruh karya sastra terhadap anak-zurak mucla-

B. Perbedaan pandangan tokoh X dengan tokoh Y.

C. Keihginan tokoh X untuk bangsa Indonesia-

D. Pandangan tokoh X sebagai buruh biasa-

E. Gaji yang diterima X berlumuran darah.

Y
x
Y
x
Y

X
Y

t'Engkau mesti ingat. Engkau bukan buruh biasa. Engkau seorang seniman-"

'Tidak. Aku tidak pernah bilang aku seorang seniman. Aku orang biasa. Namaku X-"
"Tapi pekerjaanmu? Pekerjaanmu mempropagandakan ini itu kepada rakyat?"

"Rakyat toh diberi penerangan?"
"Betul! Tapi bukan penerangan yang menjerumuskan itu, kalau kau bikin
propaganda tentang laut, rnisalnya."
"Aku tidak tahu."
"Engkau tidak tahu. Tapi mereka, anak-anak muda yang terpedaya oleh sajak, atau

cerita pendek atau sandiwara tentang laut, apa engkau bisa tanggung?"

"Mereka mesti tahu sendiri."
"Sobat! Engkau bangsa apa?"
"Aku bangsa Indonesia! "
"Aku tidak tahu, rnengapa engkau mau menggali kubur untuk bangsamu sendiri."

"Aku tidak menggali kubur. Aku makan gaji-"
"Tapi gajimu berlumuran darah bangsamu."

"Tidak dengan pekerjaanku, bangsa kita toh sudah berlumuran darah."

Seniman Pengkhianat, Amal Harnzah

X
Y
x
Y
X
Y
x
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berikut untuk menjawab soal nomor 12 s.d. 15!

12.

Kutipan puisi

Piring
Mencuci piring ini, terbayang juga sisa
makan hati menembus malam samudra.
Bekas sabun ini, melihat juga kenangan
berembun otak yang hancur sehabis lapar.
Berdentum!

Memecah pirir:g ini, terbayang juga sisa,
pesawat tak bemama menembus cakrawala.
Lepas alun ini, masih saja gelombang lain
beralun beling dan belang subur nyerap
dalam belum! Aku debu beling debu belang,
di sini dan ini otakku penuh sabun. Tapi tak
juga tercuci dari dan pada mesin waktu
masih ku dengar nyanyi nasi dalam piring
rindu kunyahan gigi. Lalu sunyi.

Hamid Jabbar

Isi puisi tersebut adalah . . ..
A, kegoyahan hati
B. rasa kemanusiaan
C. kebencian hati
D. perasaan takut
E. pencucian diri

Makna lambang kata "piring" dalam puisi tersebut ada1ah ....
A. penaruh makanan
B. alam semesta
C. diri manusia
D. jasad manusia
E. semua kenangan

Suasana yang tergambar dalam puisi tersebut adalah ....
A. mengharukan
B. mengecewakan
C. membingungkzur
D. merindukan
E. meresahkan

Amanat yarlg terkandung dalam puisi tersebut adatah ...
A. Jangan malu telpaku pada masa lalu.
B. Cucilah segala sesuatu hingga bersih.
C. Jauhkan diri dari perbuatan salah dan dosa.
D. Berusahalah untuk memanfaatkan orang lain.
E. Bersihkanlah makanan yang akan dimakan.

13.

14.

15.
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Bacalah dengan saksama syair lagu berikut untuk menjawab soal nomor 16 dan 17!

Sabda Alam

Kicau burung bernyanyi
Tanda buana membuka hari
Dan embun pun memudar
Menyongsong fajar

Sejenak kuterlena
Akan kehidupan yang fana
Nikmat alam semesta
Nusa indah ninrana

Serasa pagi tersenyum mesra
Bertiup bayu menghanyut sukma
Adakah esok kau senyum jua
Memberi hangatnya sejuta rasa

Sabda alam menghanyutkan suasanaku
Kadang kala kebosanan mencekam jiwa
Sabda alam berbuat kodrat tak terhingga
Rasa cinta rasa nista bersatu ...

Chrisve

Kata berima yang tepat untuk mengisi larik akhir pada penggalan syair lagu tersebut
adalah ....

A. ragu
B. padu
C. maju
D. lalu
E. biru

Majas personifikasi pada syair lagu tersebut terdapat pada ...

A. Serasa pagi tersenyum mesra.
B. Sejenak ku terlena.
C. Nusa indah nirwana.
D. Nikmat alarn sernesta.

E. Akan kehidupan yang fana.

6.

7.
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18. Cermati aksara Latin berikut!

Telur ayamku sudah menetas

Penulisan kata menetas kedalam aksara Arab Melayu adalah ....
t raa

A. L-0JJ.A

,.
B. LJ*tJ,o

C. JJ#^
D. fi

oo

p . -SJ.oL. tiJ

Cermatilah aksara Latin berikut!

Anak bininya memperoleh mernpelarn mani.y

Penulisan aksara Arab Melayu untuk fi'asa "mempelam manis" adalah ....

A. dSi^ +^"
B. UEil* Ci^
C. f,*-'\- J.^"
D. t3\* Ci^^

24. Perhatikan kalimat yang ditulis dalam aksara Arab-Melayu berikut!

L.-iJS S;:+^ 3j-
a

Penulisan dalam aksara Latin yang tepat untuk kalimat tersebut adalah ...
A. Tanto menyobek kertas.
B. Tanto menyoret kertas.
C. Tanti telah menyobek kertas.
D. Tina menyobek-nyobek kertas.
E. Tanto menyobekkan kertas.

19.
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Zl. Cermati 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 membatu, laut terang tapi terasa

Aku tidaklah sampai padanya

Chairil Anrn ar

Kata berima yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah ....
A. benderang
B. memancar
C. bercahaya
D. berkilauan
E. terans

Cermati puisi berikut!

PENANTIAN

Di sini bagai karang
Seolah takkan berakhir
Sepanjang zaman

Bertahan
Walau ombak terus mengikis
Tegar
Walau terasa lelah

Penantian
Di sini aku berdiri

Larik bermajas yang tepat unttrk melengkapi puisi tersebut adalah ....

A. dengan penuh kecemasan
B. dengan penuh penderitaan
C. dengan sejuta harapan
D. dengan penuir kebimbangan
E. dengan penuh keraguan
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23. Cermati pantun yang dirumpangkan berikut!

Bururg dara terbang berempat
Terbang tinggi di atas angkasa
Kalau Anda ingin selamat

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

Cerrnati puisi berikut!

Cermin II
Bukankah setiap hari kita berhadap-hadapan
bersitatap
Dalarn bola mata berkaca
Bukankah tidak ada kejutan dalam impian
dan harapan

Sekalipun kita saling menatap tajam
Tetapi betapa kejujurarunu yang baru kumengerti
Karena aku saja yang kadang khianat kepadamu

Hijaz Yarnani

Bait kedua puisi berisi tentang ...

A. Kejutan, impian dan harapan penyair. Kejujuran seseorang tidak dapat terlihat
dari matanya.

B. Setiap hari kita berhadap-hadapan dengan cermin.
C. Penghianatan seseorang tarnpak pada tatapannya.
D. Bola mata yang berkaca akan terlihat jelas di cermin.
E. Kita kadang tidak jujur kepada diri sendiri dan orarlg lain.
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25. Cermati penggalan cerpetr berikut!

Meskipun ia berasal dari keluarga keturunan Belanda, ia mempunyai semangat
seorang pemuda sejati. .... Oleh karena itu, ia sering mewakili sekolah, juga atas nama
pemuda-pemuda mengikuti rnusyawarah yang bertujuan menggembleng jiwa para
pemuda menuju cita-cita tercapainya masyarakat adil, makmur, dan sentosa.

Aku Pengurus Juangmu, Pemuda Teladan

Kalirnat penggambaran pelaku yang tepat untuk melengkapi penggalan cerpen tersebut

adalah . ..

A. Jan banyak mengikuti organisasi kepemudaan di kampungnya.
B. Jan adalah pemuda yang cerdas dan pandai.

C. Jan adalah pemuda yang taat beribadah.
D. Jan rajin mengikuti kegiatan yang menuju arah pembangunan bangsa.

E. Jan mernpunyai jiwa sosial dan rela berkorban.

Cermati penggalan cerpen bcrikut ini!

Hal ini diceritakan kepada ibunya. Open kelihatannya sangat bersedih hati.

Ibunya mula-rnula mengeluarkan perkataan-perkataan penghibur, tapi kemudian
pikirnya dengan gembira, sebenarnya itu br,rkan pekerjaanrnu lagi terhadap anak yang

sebesar ini. Yang harus dihibur adalah seorang perempuan istri Open dan tiada
diketahuinya katanya kepada Open. Bagaimana kalau engkau beristri lagi? Mempunyai
orang tempat mencurahkan perasaan kamu? Ibumu ini sudah tua, kadang-kadang banyak

tak mengerti lagi perasaanmu itu. Bagaimana, kalau aku minta Surtiah?

Dari Ave Maria ke ialan ke Roma. Idrus Tegal

Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat bercetak miring pada penggalan cerpen

tersebut adalah ...
A. Hal ini diceritakan kepadanya bahu,a ibunya sangat bersedih hati.
B. Hal ini diceritakan Open kepada ibuny4 bahwa dirinya sangat bersedih hati.

C. Hal ini diceritakan olehku kepada ibunya, Open kelihatan sangat bersedih hati.

D. Hal ini diceritakan olehnya kepada ibuku, Open kelihatan sangat bersedih hati.

E. Hal ini diceritakan oleh Open kepada ibuku, Open kelihatan sangat bersedih hati.

u-2c,20r3/2014 ollak 
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27. Bacalah peristiwa-peristiwa berikut ini dengan saksama!

Urutan peristiwa yang tepat adalah . . ..
A. (i), (3), (4), (2) dan (5)
B. (1), (3), (4), (5) dan (2)
C. (3), (1), (2), (5) dan (4)
D. (3), (1), (4), (5) dan (2)
E. (3), (1), (5), (2) dan (a)

Cermati penggalan dialog drama berikut!

Sinta

Divan
Sinta
Divan

Sinta
Divan

Sinta
Divan
Sinta

(mencoba Inencairkan suasana) "Van, bunga ini wangi sekati. Coba kamu
cium aromanya , nih!"(rnenyodorkan bunga padu Divan)
(mengelafr)"Jelas wzurgi. cantik. Namanya juga pemberian Rian."
(terpe rangah dan t erkej ut)
(tertawa sfiers) "Tidak usah berpura-pura. Aku tahu asal usul bunga itu. Aku
jugu tahu asal usul kecanbah cinta yang tumbuh di hati kamu akhir-akhir ini."
(mencoba rr'tenyangkat) "Kamu bicara apa sih!"
Aku bicara tentang kamu dan Rian. Ya, fuan sang Pangeran Mars yang
bertemu dengan Putri Venus. Pangeran itu datang dengan mengendarai kuda
pegasus. (tersenyum)
(gagap) te.. ta..pi...

Van ... te... terirna kasih .. . aku...

Dialog penggambaran latar suasarla yang tepat untuk melengkapi penggalan teks drama
tersebut adalah ...

A. Ahu tak rnenyangka temyata kalian mempunyai hubungan khusus. (kaget)
B. (rnanis hati) Kalian harus memikirkan masa depan kalian dulu.
C. Sudah berapa lama kalian berhubungan? Saya kok baru tahu. (terlar,va sinis)
D. Sudah, aku sudah tahu sernuanya. Tena:rg saja. aku sangat mendukung hubungan

kalian. (tersenvwn)
E. Seharusnya sejak au,ai kamu jujur. Selama ini kita sudah befieuran lama.

(menyesaQ

28.

(1) Di sebuah jalan protokol, tiba-tiba sebuah moge (motor gede) nyab.
(2) "Mentang-mentang naik motor mewah seenaknya nrenghina orang!" guman Amir.
(3) Sore itu Arnir dan Simon berkeliling kota menghilangkan kepenatan dan

mengendarai mobil van tahun 1975, mobil yang cukup butut.
(4) Tidak begitu kencang tapi cukup membuat Amir dan Simon jengah karena sikap dan

pengendaranya begiru sombong.
(5) Kalau hanya nyalip mungkin tak apa, tapi

pengendara motor itu bertanya, "Hai apa
Davidson? "

ketika tepat bersejajar dengan mereka,
yolt sudah pernah naik motor Flarley

U-ZC.?AI]DAl,4 cl'tak 
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30.

29. Cermati penggalan cerpen berikut!

.. -" Kesalahan engkau, karena engkau terlalu mementingkan dirirnu sendiri. Kau
takut masuk nerak4 karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan
kehidupan kaummu sendiri. Melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka
itu kucar-kacir selamanya, tapi engkau tak memperdulikan mereka sedikit pun."

Robohnya Surau Kami, A.A. Navis

Kalimat esai yang sesuai dengan penggalan cerpen tersebut adalah ...
A. Seorang pemimpin selayaknya tidak mementingkan diri sendiri.
B. Ketaatan beragama harus dilandasi ilmu yang cukup.
C. Perlu keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat.
D. Dalam memenuhi kebutuiran dunia diperlukan cara berpikir kreatif.
E" Beribadah kepada Allah SWT hams dilandasi keikhlasan.

Cermati puisi berikut!

SELAMAT PAGI TNDONESIA
l

Selamat pagl Indonesia
Tak ada lagi air mata buatmu hari ini

Sudah kering air mata menangisi engkau

Selamat pagl Indonesia
Semosa kau

Kalimat kritik untuk puisi tersebut adalah ...
A. Larik yang dikembangkan terbatas pada pengertian wak1u.

B. Kata-kata padat sehingga imajinasi pembaca dapat berkembang.
C. Penyair harus cermat memilih diksi agar puisi lebih mengesankan.
D. Sajak "Selamat Pagi", mudah dirnengerti karena bahasanya sederhana.
E. Sajak "Selarnat Pagi" berisi sindiran kepada bangsa Indonesia.
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31. Cermati penggalan hikayat berikut!

Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indera Bungsu dari Negeri
Kobat Syahrial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada jugu beroleh putra. Maka
pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca kunut dan sedekah kepada fakir
miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Sitti Kendi pun hamillah dan bersalin dua
orang putera laki-laki.

Hi kavat Indera B anssaw an

Ubahan hikayat tersebut menjadi bentuk cerpen adalah . ,.
A. Kisah Indera Bungsu yang menarik. Lama ia tak berputra. Oleh karena itu

disuruhnya orang-orang bersedekah dan berkunut bagi fakir miskin. Tidak lama
kemudian Tuan Putri mengandung dan melahirkan dua orang anak.

B. Ini cerita Raja Indera Bungsu dari Negeri Kobat Syahrial. Lama Raja tak
memiliki putra. Ia lalu memerintahkan bawahannya untuk membaca kunut dan
bersedekah kepada fakir rniskin. Tidak lama kemudian Tuan Putri mengandung
dan melahirkan dua orang putra.

C. Aikisah tentang Indera Bungsu dari Negeri Kobat Syahrial. Lama tak memiliki
putra. Ia merintahkan membaca kunut dan bersedekah pada fakir miskin. Tak
Iama di kemudian hari Tuan Putri hamillah dzur melahirkan dua orang putra.

D. Konon kisah Indera Bungsu dari Negeri Kobat. Maka lama istri raja tak memiliki
ptttra. Ia merintahkan bersedekah kepada fakir miskin. Tidak larna seteiah itu,
Tuan Putri mengandung dan melahirkan putra yang lalu diangkat sebagai putra
mahkota.

E. Indera Bungsu dari Negeri Kobat Syahrial, lama tak rnemiliki putra mahkota. Ia
memerintahkan memberi sedekah kepada fakir miskin. Tak larna kemudian maka
hamillah sang putri dan rnelahirkan dua orang putra.

Cermati puisi lama berikut!

Buah ara, batang disantun
Mari dibantu dengan parang
Hai saudara dengar{ah pantun
Pantun tidak mengata orang

Mari dibantu dengan parang
Baranga-u besar di dalarn padi
Pantun tidak mengata orang
Jansanlah sangka di dalam hati

Berdasarkan bentuknyu puisi lama tersebut termasuk ....

A. grindam
B. syair
C- mantra
D. seloka
E. karmina

32.
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33. Cermati gurindam berikut!

Kurang pikir lurang siasat
tentu dirimu kelak tersesat

Nilai pendidikan yang terdapat pada gurindam tersebut adalah ...
A. Gunakan akal pikiran agar selamat mencapai tujuan
B. Gunakan iman agar hidup jadi terarah.
C. Carilah iimu sebanyak-banyaknya sebagai bekal kehidupan.
D. Jauhilah perbuatan yang dapat mencelakakan diri sendiri.
E, Persiapkan bekal diri agar mudah menghadapi masa depan.

Cermati puisi berikut!

Dari Catatan Seorang Demonstran

Inilah peperangan
Tanpa jenderal, tanpa senapan
Pada hari-hari yang mendung

Di sini kebenaran diuji
Kebenaran dicoba dihancurkan
Pada hari-hari berkabung
Di depan menghadang ribuan lawan

Tirani dan Benten

Larik bermajas personifikasi yang terdapat pada
A. tanpajenderal, tanpa senapan
B. pada hari-hari yang mendung
C. pada hari-hari berkabung
D. di sinilah kebenaran diuji
E. di depan menghadang ribuan lawan

34.
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35. Cermati puisi berikut!

Terna puisi tersebut adalah .. ..
A. keindahan dam
B. percintaan
C. kesepian
D. kesabaran
E- penderitaan

Cermati kutipan novel berikut!

Hera merasa kasihan pada Asna. fuiak itu tak punya keluarga di tengah kondisi
genting akibat bencana gempa. Apalagi rumah tempat ia bernaung hancur pula... Tak
ada vans tersisa dari ueninusalan tuanva. Semua hancur akibat qem

Peribahasa yang tepat untuk melengkapi cerita tersebut adalah ....

A. Seperti api dalarn sekam
B. Jatuh ke atas tiiam
C. Jauh panggang dari api
D. Tak usah itik diajar berenang
E. Sudah jatuh tertimpa tangga.

36.

Senja di Pelabuhan Kecil

Ini kali tidak ada yang mencari cinta
Di antara gudang, rumah tua, pada cerita
Tiang serta temali. Kapal perahu tiada melaut
Menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut

Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang
Menyinggung murarn, desir hari lari berenang
Menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak
Dan kini tanah air, tidur, hilang ombak

Tiada lagi. Aku sendiri berjalan
Menyisir semenanjwg, masih pengap harap
Sekali tiba di ujung, sekalian selzunat jalan
Dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdekap

Chairil Anwar
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37. Cermati penggalan novel berikut!

Di mana-mana sarna saja orang tua mengumpulkan uang untuk menyekolahkan
anaknya. Segala keperluan di mmah dihematkan. Penghidupan dikecil-kecilkan. Belanja
seorang anak lebih besar dari suatu keluarga. Sekalian korban itu dipikul oleh orang tua

dengan sabar sebab di dalam hatinya, ia berharap melihat anaknya di kemudian hari

menjadi orang yang berpangkat tinggi, yang akan mengharumkan namanya.

Terke , Takdir Aiisjahbana

Ungkapan yang sesuai untuk menggambarkan sikap orang tua pada penggalan novel

tersebut adalah ,...
A. keras hati
B. sakit hati
C. kerja keras
D. rendah hati
E. menahan diri

38. Cermati penggalau cerpen berikut!

Hampir seluruh rumah di kampung itu telah di tinggal penghuninya. Yang belum

berangkat cuma Cik Ledo dan istrinya yang baru saja seminggu lalu berduka: Sarmi

anak tunggal mereka meninggai dunia, dan dikuburkan di samping rumah.
Tetapi sembilan hari setelah kematian anaknya, Cik Ledo "disarankan" harus

segera meninggalkan kampturg sesuai dengan surat. Alasannya, kampung Cik Ledo

sedikit hari lagi akan digenangkan, ditenggelamkan untuk pernbangunan 'n'aduk

pembangkit listrik. Masyarakat lain pada akhirnya (terpaksa) patuh.

Cik Ledo sukar menerirna itu. Walau kadang ada teror, atau ada bujukan, ia tetap

tidak mau menerima kenyataan rumah dan kampungnya di tenggelamkan.

Setrum, Yusrizal RW

Tahapan alur pada penggalan cerpen tersebut adalah ....
A. perkenalan.
B. konflik
C. klimak
D. peleraian
E. penyelesaian
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39. Cermati penggalan cerpen berikut!

Peristiwa penyebab konflik pada penggaian cerpen tersebut adalah ...
A. Antrean karcis kereta yang panjang.
B. . Budaya mementingkan diri sendiri saat antre.
C. Pembeli karcis kereta api yang tidak antre .

D. Petugas loket kereta api yang menerima suap.

E. Antre karcis kereta api yang tidak teratur.

Di muka barisan berdiri seorang Indonesia, pakaiannya compang-camping.
Tangannya yang kudisan itu dimasukkarurya ke dalani lubang loket dan berkali-kali
katanya, " !$,Ma satu, kelas empat."

Tukang jual karcis melihat agak marah kepada orang tua itu dan katanya, "Kalau
tidak bisa menunggu boleh pergi."

Jawab orang Indonesia itu marah pula, "Sudah setengah jam aku menunggu.
Belum juga diladeni. Orang itu juga diberi lebih dulu."

Orang lndonesia itu menunjuk kepada seorang pegawai stasiun di belakang
tukang karcis.

Tukang jual karcis bertambah marah dan keras-keras katanya, "Apa perdulimu.
Itu urusanku. Kalau engkau mau lekas juga, boleh beli dari belakang. Tarnbah setengah
perak."

Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Ronta, Idrus

u-zc-20 r3120r4 oHak 
C i pta pada Pusat Penilaian Pcndiclikan-BAIITBANC-KDMDI KB [Jt)



DOKI.IMEN NEGARA

40. Cermati penggalen drama berikut!

Tema drama tersebut adalah .,..
A. percaya diri
B. takut atasan
C. saling menyayangi
D. tidak disiplin
E. tolong menolong

Diunduh da ri http://urip.word press.com

fb@urip.kalteng

llliltflflltilfl tiltilffit til ilffi ffit ilil19 Sastra Indonesia SI\1tAli\{A Bahasa

Ningsih

Aman

Ningsih
Aman

Ningsih

Aman

Amat

"Saudara Aman. Kalau pak Tembak datang nanti, dan kami belum lagi
kembali, bilang saja, kami pergi ke Pasar Baru sebentar."
(kaget) "Lho! Saya tidak mau tanggung, Saudara. Dia sudah acapkali marah-
marah karena pegawainya tidak pernah ada di tempat masing-masing."
"Bilang saja Saudara, nanti kalau dia marah, biar saya yang tanggung."
"Ah, Saudara Ningsih enak ngomong saja. Pak Tembak dalam marah juga
pakai aturan. Tidak mau langsung dengan pegalvai rendahan. Marahnya sama
saya dulu, Sebagai wakil kepala, lantas saya harus bilang sama yang harus
dimarahi."
(ketawa) "itu dia pukulan yang pertarna ada Saudara Aman yang tangkap, saya
dapat marah yang sudah secondhand (lalu menarik tangan l{ingsih). Ayo
Ning, kalau kita tunggu lama-lama lagi, datang si Tembak. Kita terus tak dapat
pergi- Hih! Kalau dia meiirik dari kacamatanya yang besar itu, serem bulu
tengkukku." (keduanya lalu pergi)
(rnerengut) "ffi gadis-gadis ini yang dapat susah saya juga. Si Tembak
meradang-radang sama saya juga."
"Saudara Aman bodoh! Suruh saja si Tembak terus langsung. Masa dalam
ruangan sekecil ini, kalau mau ngomong sama yang lain mesti pakai
pengacara."

Tuan Amin, Amal Hamzah
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