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Cermati penggalan novel berikut untuk menjarvab soal nomor I s.rl. 3!

watali tokoh "kami" pada penggalan novel tersebut aclalah ....A. pembangkang
B. pemberani
C. pemberontak
D. pecundang
E. pen:aaf

Pendeskripsian watak tokoh "kami" dalam penggalan novel adalah ....A. secara langsung
B. diatog antartokoh
C. pilsran tokoh
D. tanggapan tokoh
E. Iingkungan sekitar tokoh

Lajm,r tempat yang terdapat dalam penggalan novel adalah ....A. (1) dan (2)
B. (2) dan (a)
C. (3) dan (a)
D. (3) dan (s)
E. (a) dan (s)

(1) Tak jauh dari sebehh ai
yang tak tersentuh, mengandung marabahaya yang menerbiikan rayuan pertuala'gan.(2) Ingin rasanya mencoba-coba tantangan yang dihembuskan a*gin-angin
lembahnya yang jahat, tidur di padang sabananyu ,r,rrbil menghalau serigala ciengzurkayu bakar, atau terhalusinasi hanrr-r-hantu gurunnya yang berumur ribuan tahun.(3) Mongolia, sungguh menggod a. (4) Tapi nanti ,u.ir, karJna kami harus rnenemuijanji-janji kami- (5) Kami harus ke selatan, t.*, beringsut ke selatan, rnenyelesaikan
apa yang kami ikrarkan di paris.

Edensor, Andrea Hirata

aJ.

1.
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Penggalan hikayat untuk soal nomor 4 dan 5. Ilacalah tlengan cermrrt!

Alkisah ada seorang raja di negeri Babi hemama G**.rrtar Syat. lraana, paaa
suatu hari baginda itu pergi trerburu. \iaka ia pim bertemu dengan seekor kiiang beranakduqLu lrsrr L/Lrtsrrr..rcr rLLr t,,er5! r/trtr_/utLl- iytdKa Ii1 l-)LlIi ourtemu oengan seeKor Kljang DeranaK
muda. Apabila kijang itu rnelihat orang banyak datang, maka ia pun larilah
meninggalkan atlaknya. Maka baginda pun terlalu kasiiran melihat anak kijang iru. Maka.
pada hati Raja, "Jikalau tidak ibunya menyusui dia, tidaklah hidup anak kijalg ini.
Sayang pula aku akan dia! Hendak kubar.va pulang akan pennainan anakku.i' Siraya
baginda bsrtildalt. "Hai Perdana Mentriku puli apalah Epgkau cari aliap ibu kiians itu."

4. Karakteristik sastra Melayu klasik yang terlihat pada pcnggalan hikayat tersebut adalah .. ..
A. kesaktian seseorang, dewa-derva yang disembah
B. kernustahilan, tokohnya der,va dan binatmg
C. istanasentris, bahesanya melayu klasik
D. berisi nasiirat, menggunakan peribahasa
E. tokolmya binatang, kesaktian para der,va

5. Pembuktian tokoh "Raja" seorang penyayang binatang terdapat pada ...
A. Seorang raja yang suka berburu bertemu dengan seekor kijang muda.
B. Seekor kijang kaget melihat orang bany'ak datang dan kaburlah dia.
C. Rqia berhasil menembak seekor kijang muda.
D. "Hai Perdana Menteriku cari akan ibu kijang itr_r."
E- Raja pun kasihan akan anak kij*g lalu menyuruh untuk rnencari induknya.

6. Cermati kutipan berikut!

Setelah sudahlah baginda bertitah demikian itu, maka anak baginda Cendera Hasa
pun menangislah terlalu sangat, serta dengan tersedu-sedu bunyi tangisnya, senmya
mengeluarkan kata. "Aduh Ayah dan Bunda, sebelum anaknda bercerai dengan ayah dan
bunda kedua, anaknda minta halalkan air susu Bunda, dari dunia sampai ke akhirat.
Apakah untung anaknda yang malang ini, yang tiada senyum pula dengan makhluk yang
banyak? Apakah gunanya pula anaknda ini telah dilahirkan Allah Subhanahu S/ataala,
maka anaknda patut merasai dan menanggung azab kesukaran pada tiap-tiap masa dan
ketika di dalam sepanjang umur anaknda ini? Wahai Ayah dan Bunda, menerima
kasihlah anaknda kepada Ayah dan Bunda, serta anaknda meminta halalkan barang serta

dan kesukaran sebab telah rnemeliharakan anaknda ini,"

Nilai moral yang sesuai penggalan hikayat tersebut dan masih dijumpai pada kehidupan
sekarang adalah ...

A. Anak-anak tidak boleh melepaskan diri dari orang tua.
B. orang tua harus memberikan makanan yang baik bagi anaknya.
C. Memupuk kasih sayang antara orang tua dengan anaknya.
D. setiap anak yang dilahirkan akan mengalami kesulitan.
E. Orang tua melepas kepergian anaknya dengan ikhlas.

u-zc-20t3fta1,,4 sHak 
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7.

Penggalan cerpen berikut untuk soirl nomor 7 dan 8.
Bacalah tlengan cermaf!

Nilai buclal'a pada penggalan tersebnt yang rnasiir dijurnpai pada kehidupan sekarang
adalah ...

A. L{erantau ks iuar kota untuk berdagang dan belajar.
B. Upacara Wisuda dihadiri oleh kedua orang tua.
C. Menjual cerita dongeng kepada penerbit.
D. Meringanlian beban orang tua dengzur juai buku.
E. Ivlendongengi anak sebelum tidur rnalam.

Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam penggalan tersebut adalah ....
A. orang pertama pelaku utama
B. orang pertama pelaku sampingan
C. orang ketiga terbatas
D. orang ketiga terarah
E. orang ketiga serba tahu

8.

Lama aku merasa kehilangan, karena setiap aku tidur, aku selalu minta di
dongengi. N'{ungkin inilah awal mula mengapa aku begitu rnudah memindahkan dongeng-
dongeng itu ke atas kertas, dar kcmudian ada penerbit yang tahu cara mencari uang
dengan sejumlah dongeng. Aku bersyukur kepada Allah, sebab dengan kematian nenek,
aku mampu berpikir sencliri, dan setelah aku meningkat remaja dan dewasa, aku bisa
meringankan beban orangtua dengan hasil buku-buku dongeng yang dipesan dalarn
jumlah ratusan ribu ekseinplar untuk proyek inpres.

"Dari titik inilah aku mengenal hidup."
Dongeng-dongeng itulah yang akhimya membual aku mampu lulus perguruan

tinggi. Meskipun ibu masih juga mengirimkan uang untuk kontrakan kamar dan biaya
makanku sehari-hari, akan tetapi, uang itu dengan caraku sendiri kumasukkan ke dalam
bank, dan ketika aku akan diwisuda, kukirim tiket untuk kedua orangtuaku menghadiri
suatu peristiwa bersejarah dalam hidupku itu.

Intu Lingau, Korrie Layun R

u-zc-20t3nat4 sl'Iak 
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"Sar ... Sarjono!"
"Ada apa?"
"Aku melihat sepintas bayangan orang di sana!'
"Tenang saja!"
"'l-enang . .. tenang! Tenang bagaimana? Kalau musuh?"
"Musuh? Maria, kita ini jualan buah dan tidak punya musuh. Kita harus yakin.
yang berani bergerak di malam hari hanya TNI. Ayo jalan!"
"Tapi bulu kudukl<u berdiri."
"Maka jarrgan di sini, ayo terus jalan!"
berialan dengan sesekoli menoleh ke belakang. Topi caping di tangan kiri.

T, nan di balik seakan n?emepctnp seniata.

9. 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 menyamar.
E. Penyarnaran fu{aria dan Sarjono dalam perjuangan.

10. S/atak tokoh "Sarjono" dalam dialog tersebut adalah ....
A. mudah tersinggung
B. bijaksana
C. penghianat
D. pemaaf
E. pernberani

1 1. Konflik yang terdapat pada penggalan teks drama tersebut adalah ....
A. pertentangan batin mengenai perjuangan
B. perbedaan penglihatan rnengenai bayangan
C. perbedaan pandangan mengenai perjuangan
D. pertentangan tugas sebagai penjual buah
E. pertentangan tugas sebagai pejuang

Cermatilah kufipan teks drarna berikut untuk menjarvab soal nomor soal 9 .s.rl- llt

Adegan Sariono dan Maria dengan menggendong bakd dctn mengenakan topi caping.
Maria

u-zc-20t3nu4 ot'lak Cipta pada Pusat Pen ilaian Pcndidi kan -BALITB ANG-KEMDIKB UI)
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12.

Cermatilalr puisi berikut untuk soal 12 s.d. 15!

Ibunda

Engkau adalah bumi, I{ama
aku adalah angin yang kembara.
Engkau adalah kesnburan
atau restu atau kerbau bantaian.

Kuciumi wajahmu rvangi kopi
dan juga kuinjaki sambil pergi
liarena wajah bunda adalah bumi.
Cinta dan korban tak bisa dibagi.

Rendra

Maksud puisi tersebut adalah ...

A- Ada kesamaan antara ibu dan bumi kedr.ranya tumpuan harapan.
B. Cinta seorang ibu merupakan wujud sebuah pengorbanan kepada anaknya.
C. Wajah ibu dan wajah burni menggambarkan kesuburan dan kedarnaian.
D. Cinta dan pengorbanan seorang ibu kepada anaknya yang sangat besar.
E- Restu dari seorang ibu selalu diharapkan oleh anak-anaknya.

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

Suasana yang tergambar dalam puisi adalah ....

A. sedih
B. kecewa
C. tenang
D. marah
E- galau

Amanat yang terdapat pada puisi adalah ...
A. Janganlah membagi -bagikan cinta karena cinta hanya untuk ibu.
B. Marilah kita lestarikarr bumi karena bumi telah memberikan sesuatu pada kita.
C.' Hendaknya kita selalu menghormati ibu dan membalas cintanya.
D. Kita wujudkan cinta kepada ibu dengan rnelestarikan bumi
E. Ciumlatr wanginya kopi dan jangan menginjaknya sambil pergi.

13.

14.

15.
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Cermati penggalan syair lagu berikut untuk menjarvab soal nomor 16 dan 1T!

I{atta

Tuhan terlalu cepat sernna
Kau panggil satu-satunya yang tersisa
Proklamator tercinta

Jujur lr'rg,-, dan bijaksana
Mengerti apa yang terlintas dalam jirva
Rakyat indonesia

Hujan air mata dari peiosok negeri
Saat melepas engkau ...

Iwan Fals

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

A. datang
B. pergi
C. tiada
D. berpisah
E. sendiri

17. Majas hiperbola pada syair lagu tersebut terdapat pada ....
A. jrj* lugu dan bijaksana
B. mengerti apa yang terlintas dalam jirva
C. rakyat Indonesia
D. hujan air mata dari pelosok negeri
E. kau panggil satu-satunya yang tersisa

18. Cermati aksara Latin berikut!

Telur ayamku sudah menetas

Penulisan kata ntenetas kedalam aksara Arab Melayu adalah ....
r r.

A. L-t-lL{

"'B. U*ll^
C. JJ*ro
D. cfi^

aa

tr , -SJ.at-tt u
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24.

19. Cermatilah aksara Lafin trerikut!

Anali bininya memperoleh mempelam rnanis

Penulisan aksara .A.rab Melal.u untuk frasa "mempelam manis" adalah ....

A. JS"* Jr^
B. UI'JL^ ;ls-o-o

c. f*L J*^
D alt J'^
E. eJS +^^

Perhatikan kalirnat yang ditulis dalam aksara Arab-Melayu berikut!

i / / d.*,_t^u_l} \lo-:-o 
_o-U)

Penulisan dalam aksara Latin yang tepat rmtuk kaiimat tersebut adalah ...
A. Tanto menyobek kertas.
B. Tzurto lllenyoret kertas.
C. Tanti telah menyobek kertas.
D. Tina menyobek-nyobek kertas.
E. Tanto menyobekkan kertas.

Cermati puisi berikut!

Cintaku Jauh di Pulau

Cintaku Jauli di Pulau
Gadis manis, sekarang iseng sendiri

Perahu rnelancar, bulan ...
Di leher kukalungkan ole-ole buat pacar
Angin rnembatu, laut terang tapi terasa
Aku tidaklah sampai padanya

Chairil Anwar

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

2t.

u-zc-2013t7014 pl'lak 
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22. Cermati puisi berikut!

PENANTIAN

Di sini bagai karang
Seolah takkan berakhir
Sepanjang zaman

Bertahan
Walau ombak terus mengikis
Tegar
Walau terasa ielah

Penantian
Di sini aku berdiri

23.

Larik bennajas yang tepat untuk meiengkapi puisi tersebut adalah ....
A. dengan penuh kecemasan
B. dengan penuh penderitaan
C. dengan sejuta harapan
D. dengan penuh kebimbangan
E. dengan penuh keraguan

Cerrnafi pantun yang dirumpangkan berikut!

Buung 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

u-zc-z0t3n0l4 oHak Cipta pada Pusat Peni lai an Pcndidikan- t] ALITBANG-KEMDIKB U D
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2{. Cermati puisi berikut!

Cermin II
Bukankah setiap hari kita berhadap-hadapan
bersitatap
Daiam bola mata berkaca
Buliankah tidak ada kejutan dalzun impian
dzur harapan

Sekalipun kita saling menatap tajam
Tetapi betapa kejujuranmu yang baru kurnengerti
Karena aku saja yang kadang khianat kepadamu

Hiiaz Yamani

25.

Bait kedua puisi berisi tentang ...
A. Kejutan, impian dan harapan penyair. Kejujuran seseorang tidak dapat terlihat

dari rnatanya.
B. Setiap hari kita berhadap-hadapan dengan cermin.
C. Penghianatan seseorang tampak pada tatapannya.
D. Bola mata yang berkaca akan teriihat jelas di cernrin.
E. Kita kadang tidak jujur kepada diri sendiri dan orang lain.

Cermati penggalan cerpen berikut!

Kalimat 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 penruda yang taat beribadah.
D. Jan rajin mengikuti kegiatan yang menuju arah pembangunan bangsa.
E. Jan mempunyai jiwa sosial dan rela berkorban

Meskipun ia berasal dari keluarga ketun:nan Belanda, ia mempunyai semangat
seorang pemuda sejati- ... - Oleh karena itu, ia sering mewakili sekolah, juga atas nama
pemudapemuda mengikuti musyawarah yang bertujuan menggenrbleng jiwa para
pemuda menuju cita-cita tercapainya masyarakat adil, rnakmur, dan sentosa.

Aku P rus J a, Pemuda Teladan
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26. Cermati penggalan cerpen berikut inil

Hal ini diceritakan kepada ibunya. Open kelihatannya sangat bersedih hati.
Ibunya mula-mula mengeluarkan perkataan-perkataan penghibur. tapi kemudian
pikirnya dengan gernbira, sebenarnya itu bukan pekerjaan:nu 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 rnengeili lagi perasaanmu itu. Bagaimana, kalau aku minta Surtiah?

Dari Ave Maria ke ialan ke RamqIdrus Tegal

27.

Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat bercetak miring pada penggalan cerpen
tersebut adalah ...

A. Hal ini diceritakan kepadanya bahwa ibunya sangat bersedih hati.
B. Hal ini diceritakan Open kepada ibunya, 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.

Bacalah peristirva-peristiwa berikut dengan saksarna!

(1).Jadilah ia wanita cantik bahkan ia segera menguasai seluruh pantai selatan dan
rnendirikan kerajaan di laut selatan.

(2).Dia kini di sebut Ratu Pantai Selatan.
(3). Kemudian ia bagaikan mendengil suara memanggil agar ia menceburkan ke laut.
(a). Siang malam ia berjalan. Akhimya ia tiba di pantai laut selatan.
5)-Tatkala ia rnengikuti panggilan itu, begitu tersentuh air, tubuhnya pulih kembali.

Urutan peristiwa yang tepat adalah -...

A. (3), (4), (5), (1), dan (2)
B. (3), (4), (5), (2), dan (l)
C. (4), (3), (1), (2), dan (5)
D. (4), (3), (5), (1), dan (2)
E. (4), (3), (5), (2), dan (l)

trzc-20r38014 ollak Cipta pada Pusat Penilaian Pcndidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD
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28. Cermati penggalan dialog drama berikut!

Dialog penggambaran latar suasana _vang tepat untuk melengkapi penggalan teks drama
tersebut adalah ...

A. Alhamdulillah, Dokter sudair datang, pasti anakku sembuh.
B. Oh, Pak Dolcter! Cepat. Otong sudah sangat mengkhawatirkan jangan sampai

terlambat.
C. Dokter di rumah sakit ini memang selalu siap dan bertanggung jawab.
D. Oh, terima kasih Pak Dokter, sudah datang tepat waktu.
E. Dari tadi Otong kesakitan terus, Pak Dokter bisa membantu kami?

29. Cermati penggalan cerpen berikut!

..." Kesalahan engkau, karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau
takut masuk neraka, 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 rnereka 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 kebutuhan dunia diperlukan cara berpikir kreatif,
E. Beribadah kepada Allah SWT harus dilandasi keikhlasan.

Ucin
Ayah

Ucin
Otong
Ibu
Ayah
Ibu
Ayah

Ibu
Dokter

"Ayah, bagaimana kalau kita panggiikan, dokter saja?"
"Ya, ya, cepat kamu lari, Ucin! Katakan kepada dokter penyakitnya gawat
sekali!"
"Baik Ayah." {sambil segera keluafi
"Aduuh! Aduh, aduh ... !"
(masuk rnernhmva air clalarn gelas) "Ayah, Ucin ke mana, Ayah?"
"Sedang memanggil dokter, Bu?"
"Dokter? Untuk apa rnemanggil dokter, Ayah!"
"Mengobati Otong. Natr, itu dokternya datang." {{-icin dan clokter masuk
dengan membm+,a koper berisi alctt-alat ke.dokteran)

"Yq ya! Nanti saya periksa dulu '(Dokter langsung memeriksa) wah, ini
penyakit berbahaya."

Hasbi
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30. Cermati puisi berikut!

SELAMAT PAGI INDONESIA

Selamat pagi lndonesia
Tak ada lagi air mata buatmu hari ini

Sudah kering air mata menangisi engkau

Selamat pagi Indonesia
Semosa kau bahasia

Kalimat kritik rurtuk puisi tersebut adalah ...
A. Larik yang dikembangkan terbatas pada pengertian wakru.
B. Kata-kata padat sehingga imajinasi pembaca dapat berkembang.
C- Penyair harus cermat rnemilih diksi agar puisi lebih mengesankan.
D. Sajak "Selamat Pagi", mudah dimengerti karena bahasanya sederhana.
E. Sajak "Selamat Pagi" berisi sindiran kepada bangsa indonesia.

Cermati penggalan hikayat berikut!

Ubahan hikayat tersebut menjadi bentuk cerpen adalah .. .

A. Kisah Indera Bungsu yang menarik. Lama ia tak berpufra. Oleh karena itu
disuruhnya orang-orang bersedekah dan berkrmut bagi fakir miskin. Tidak lama
kemudian Tuan Putri mengandung dan rnelahirkan dua orang anak.

B. Ini cerita Raja Indera Bungsu dari Negeri Kobat Syahrial. Lana Raja tak
memiliki putra. Ia lalu memerintahkan bawahannya unluk membaca kunut dan
bersedekah kepada fakir miskin- Tidak lama kemudian Tuan Putri mengandung
dan melahirkan dna orang putra.

C. Alkisah tentang Indera Bungsu dari Negeri Kobat Syahrial. Lama tak memiliki
putra. Ia merintatrkan mernbaca kunut dan bersedekah pada fakir miskin. Tak
lama di kernudian hari Tuan Putri hamillah dan melahirkan dua orang putra.

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

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

31.

Tersebutlah perkataan seorang raja yautg bernama Indera Bungsu dari Negeri
Kobat Syalrial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada juga 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 lndera Banpsawan
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32. Cermati puisi lama trerikutl

Pandan berbunga dalam rimba
Angin menderu dari siku
Badan Iama tak bcrjua
Kinilah baru kita bertemu

Berdasarkan bentuknya puisi lama tersebut termasuk ....
A. gurindam
B. pantun
C. syair
D. talibun
E. seloka

33. Cermati kutipan gurindam berikut!

Cahari olehmu akan sahabat
yang boleh diiadikan obat

Nilai sosial ),ang terdapat pada gurindam tersebut adaiah ...
A. Persahabatan yang memberikan manfaat.
B. Setiap orang rnemerlukan sahabat.
C. Hubungan persahabatan dilandasi saling percaya.
D. Persahabatan adalah pertemanan yang harmonis.
E. Berkorban untuk sahabat adalah perbuatan mulia.

Cermati puisi berikut!

Perempuan-p erempuan Perkas a

Perempuan-perernpuan yang membawa bakul dalam kereta,
Ke manakah mereka.
Di atas roda-roda baja mereka berkendara
Mereka berlomba dengan surya rnenuju gerbang kota
Merebut hidup di pasar-pasar kota

Perempuan-perempuan yang membawa bakut di pagi buta,
Siapakah mereka.
Mereka ialah ibu-ibu berhati bajq perempurill-perempuan perkasa
Akar-akar yafiEmelata 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 adalatr ...
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. Siapakah mereka.
E. Di atas roda-roda baja mereka berkendara.
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35. Cernrati puisi berikutl

Tema puisi tersebut adalah ....
A. kerinduan
B. kerusakan alam
C. keterasingan
D. pembangunan
E. per-rderitaan

Cermati kutipan novel berikut!

Hera merasa kasihan pada Asna. Anak itu tak punya keluarga di tengah kondisi
genting akibat bencana gempa. Apalagi rumah ternpat ia bemaung hancur pula... Tak
ada tersisa dari neningsalan tuanya. Semua hancur akibat

Peribahasa yang tepat untuk melengkapi cerita tersebut adalah ....
A. Seperti api dalam sekam
B. Jatuh ke atas tilarn
C. Jauh panggang dari api
D. Tak usah itik diajar berenang
E. Sudah jatuh tertimpa tangga.

36.

Di genting Hightands aku melihat wajahmu
Di genting I{ighiands aku mendengar suaramlr
Di antara dua tebing
Di atas jendela kayu
Aku terdiarn menahan rindu

Kekasihku, kekasihku
Izinkan aku mendaki bukit-bukit
Dan menuruni jurang-jurang
Tanpa rnertj au,ab pertanyaanmlr

Eka Budianta
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37. Cermati penggalan novel berikut!

Di tnana-mana sama saja ora^ng tua mengulnpulkan uang untuk menyekolahkan
anaknya. Segala keperluan di rutnah dihematkan. Pcnghidupan dikecil-kecilkan. Belanja
seorang anak lebih besar dari suatu keluarga. Sekalian korban itu dipikul oletr orang tua
dengan sabar sebab di dalam hatinya, ia berharap melihat anakn-v*a di kernudian hari
menjadi orang yang berpangkat tinggi, yang akan menghzurunkan narnanya.

Laya r Te r ke rnb ang, Takdir Al i si ahbana

Ungkapan yang sesuai untuk menggarnbarkan sikap orang tua pada penggalan novel
tersebut adalah . ...

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

38. Cerrnati penggala& cerpen herikut!

Akan tetapi dua minggu setelah menghuni, istri saya berfikir lain. Sepulang dari
arisan RT, istri saya bilang, "'Wah, kita tertipu." Dia laiu rnenunjuk ke rurnah kosong di
tepi jalan. Rumah itu tidak beratap, tidak berpenghuni, dan tidak terawat. Tembok-
temboknya berlumut rumput rumbuh seenaknya. Pintu dan jendela dicopot. Sumuffiya
banyak dipenuhi pohonan perdu. MCK tidak beratap dan tidali berpintu"

"Ya kenapa?" tanya saya.
"Apa sebab rurnah itu ditinggalkan atapnya tidak ada lagi, jendela pintu dicopot?"

Saya mengangkat bahu.

"Tetangga-tetangga bilang, mmrn, ada orang bunuh diri rnenggantung di rumah
itu."

Rutnah. Kuntowiiovo

Tahapan alur pada penggalan cerpen tersebut adalah . . . -

A. perkenalan
B. konflik
C. klimaks
D. peleraian
E, penyelesaian
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39. Cermati penggalan cerpen berikut!

40.

Peristirva penyebab konflik pada penggalan cerpen tersebut adalah ...
A. Seorang ayah memaksa anaknya agar meniadi sarjana.
B. Tokoh aku tidak percaya bahwa gelar sarjana dapat rnenjamin orang jadi sukses.
C. Tokoh aku memiliki kepandaian yang berbeda dengan ayahnya.
D. Tokoh aku tidak kuat belajar sehingga ia mencari sekolah kejuruan.
E. Tokoh aku merasa tidak akan mamplr menjadi seorang dokter.

Cermati penggalan drama!

Tema drama tersebut adalah ....
A. penghargaan
B. kejujuran
C. keharmonisan
D. kepercayaan
E. pertolongan

"Ayah," kataku suatu ketika, "Saya kira saya tidak kuat belajar. Sa1r3 ingin
mencari kursus kejuruan saja. Biarlah adik-adik yang nanti jacli sarjana -yang akan
meneruskan j ej ali ayah."

Akan tetapi, apa jarvaban ayah? Ia hanya tertawa sinis. Ia menyangka hal tersebut
pertanda kemalasan- Dengan tegas ia menolak. [a sendiri yang kemudian mengaturku
untuk memasuki sebuah perguruan tinggi. Ia ingin aku rnenjadi seorang dokter.

Aku bulian anak yang bodoh. Atrtu kira aku cukup baik dan IQ-ku tidak
rnemalukan. Akan tetapi aku sudah yakin aku tidak akan mungkin menjadi sarjana.
Bagaimana mungkin sementara beiajar, aku melawan kemauanku sendiri. Barangkali
setelah jatuh bangun, aku akan berhasil jadi dokter. Atau paling tidak kalau di tengah
jalan aku mogok, aku dapat pindah jurusan hukum. Akan tetapi apa mungkin? Maksudku
apa gunanya? Aku tidak percaya meskipun aku berhasil mengantongi gclar sarjana baik
sarjana hukum, dokter, atau sarjana-sarjana yang lain, aku tidak akan menjadi sarjana
yang baik.

Molt, Putu Wiiava

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

(4) Iyem

(5) Ibu Hanafi

"Yem. . ..Yem. . . Yem. . ." (suara dari dalam)
"Ya, Gan - .-" (Iyern datang menuju lbu Hanafi)
"Sini Yern, sini. Tolong sebentar, masukkan benang ini dalam jarurn.
Mataku sudah kwang terang." ffarurn benang diberilwn kepada lyem.
Iyem mendekati pintu mencari cahaya, lalu memasukkan benang ke
dalam jaru.m- Tibaaiba ia tertawa kecil)
"Hi..hi...hi.,.juragan salah si..- masa memasukkan benang di bagian
jarum yang tidak berlubang. Hi...hi...hi...tentu saja tidak rnasuk-
masuk." Uyem mendelcati lbtt Hanafi sambil memberikan jarum kepada
majikannya). "Nah, ini sudatr, Gan!"
"Wah cepat betul ... terima kasih ya, Yem! Oh, ya. Yem ... Sudah
siang lo! Tuti hampir datang! Makanan sudah siap semua?"

u-zc-20t3 nu4 sHak Cipta pada Pusal Pcnilaian Pcndid ikan- t] ALITBANC-KEMDIKB U D


