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Petunjuk Umum: 

1. Tulis nama, kelas, mata pelajaran dan nomor peserta pada lembar jawaban yang tersedia. 
2. Periksa dan bacalah secara teliti soal-soal sebelum dikerjakan. 
3. Berilah tanda (    ) pada jawaban yang anda anggap paling tepat diantara A, B, C, D atau E. 
4. Periksa kembali jawaban sebelum anda menyerahkan pada pengawas ruang. 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik dan benar! 
1. Sebuah karya yang dibuat berdasarkan cipta, rasa, dan karsa manusia untuk mewakili pesan yang 

disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton dinamakan.... 
A. Karya cipta 
B. Karya sastra 

C. Prosa 
D. Drama 

E. Puisi 

2. Yang termasuk ke dalam karya sastra lama adalah 
A. Pantun 
B. Cerpen 

C. Novel 
D. Puisi 

E. Drama 

3. Karya sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima serta penyusunan larik dan bait disebut... 
A. Prosa    
B. Puisi 

C. Drama 
D. cerpen 

E. Novel 

Cermati kutipan cerpen berikut.  
Kemudian, ia sampai pada pemikiran bahwa yang jauh tetaplah di kejauhan. Yang dekat 

tetaplah pada kedekatan, kecuali yang jauh itu mendekat atau yang dekat itu menjauh. Miliknya akan 
tetap miliknya, kecuali ia rebut atau ia lepaskan. Begitu pun yang bukan miliknya akan menjadi 
miliknya jika merebutnya atau menerimanya dari orang lain. Kenangan dan imajinasi akan tetap 
seperti apa adanya. Dan kenyataan adalah di mana kita  berada. Lalu, bocah itu tersenyum dengan 
penuh kemenangan. Kemenangannya atas sang nasib yang kini tidak akan bisa lagi merenggut 
kebahagiaannya. (“Hujan”, Yeni Puspyta) 

4. Tema penggalan cerpen di atas adalah…..  
A. Sesuatu yang jauh tidak akan ada pernah dekat. 
B. Pasang surut nasib seseorang. 
C. Nasib harus diperjuangkan. 
D. Tidak menyerah pada nasib. 
E. Kita harus menerima kenyataan hidup 

Ibu, barangkali Atik tidak akan terus bekerja di Kementerian Luar Negeri. Dalam gelap suara 
berisik itu terasa seperti angin malam, aku ingin meneruskan pekerjaan ayah di Dinas kehutanan. 

5. Penggalan cerpen tersebut didominasi unsur intrinsik…… 
A. Setting 
B. Watak 

C. Alur 
D. Tema 

E. Amanat 

Cermati kutipan cerpen berikut! 
Dan sebentar lagi Bejo ulang tahun. Tayib dan Kartini pun tahu. Mereka tahu, tapi mereka 

tidak punya apa-apa untuk itu. Sementara Bejo tampak selalu riang, ke mana-mana selalu bercerita 
kepada teman-temannya bahwa ia akan berulang tahun, akan ada makan-makan, akan mengundang 
teman-teman. Berulang kali Bejo bertanya pada Toyib, Kartini, dan si mbahnya  dan mereka selalu 
mengiyakan dengan tegas dan meyakinkan, padahal hati mereka tertikam oleh jawaban yang keluar 
dari mulut mereka. 

(“Ulang Tahun Itu”, Gusti Harselo Age) 
6. Amanat cerpen diatas adalah …. 

A. Kasih sayang orang tua kepada anak 
B. Tidak perlu berbohong kepada anak. 
C. Berikan kasih kepada anak. 
D. Hubungan orang tua dengan anak. 
E. Jangan di tunda-tunda. 
F.  

KELAS 
X / BAHASA 

MATA PELAJARAN 
SASTRA INDONESIA 

BULAN/TAHUN 
Desember 2020 

WAKTU 
90 Menit 



“Cepaaaat! Masa waktu tinggal sepuluh menit, kita baru mengerjakan tiga buah soal?” kata 
Desi. “Kalian, sih, membuat soal yang aneh-aneh,”jawab Lussie. ”Aku tidak tahu-tahu!” kata Desi, 
“yang penting harus selesai!” 
7. Watak Desi pada penggalan cerpen tersebut ialah…… 

A. Cari perhatian orang lain. 
B. Baik hati dan penyabar 
C. Pendiam dan cengeng 
D. Mudah marah dan suka mengkritik 
E. Pemarah dan tidak sabaran 

8. Hikayat merupakan salah satu bentuk karya sastra Melayu Klasik berbentuk…… 
A. Prosa 
B. Puisi 

C. Pantun 
D. Naratif 

E. Deskriptif 

 
Perhatikan cerita berikut! 

Bawang putih mencari pakaian cuciannya yang hanyut di sungai. Dia menangis. Untunglah, 
dating seekor ikan mas cantik yang memberinya petunjuk. 

9. Berdasarkan isinya, cerita tersebut dapat digolongkan ke dalam cerita………… 
A. Mite 
B. Dongeng 

C. Ode 
D. Legenda 

E. Fabel 

10. Di bawah ini merupakan nilai-nilai yang ada dalam karya sastra, kecuali .... 
A. Nilai moral 
B. Nilai estetika 

C. Nilai social 
D. Nilai budaya 

E. Nilai hokum 

11. Cerita yang tokoh-tokohnya adalah binatang disebut .... 
A. Fabel 
B. Legenda 

C. Mite 
D. Sage 

E. Parabel 

12. Aspek-aspek keindahan yang melekat pada karya sastra, misalnya pilihan gaya bahasa merupakan 
aspek karya sastra yang disebut dengan nilai .... 

A. Moral 
B. Estetika 

C. Sosial budaya 
D. Ketuhanan 

E. Kemanusiaan 

13. Berikut ini yang bukan merupakan unsur intrinsik karya sastra adalah .... 
A. Alur  
B. Latar  

C. Tema 
D. Perwatakan 

E. Keadaan sosial  

14. Hubungan yang mengatur suatu peristiwa dengan perstiwa lain atau antara satu adegan dengan 
adegan lain dalam cerita disebut .... 

A. Alur  
B. Latar  

C. Tema  
D. Perwatakan  

E. Pusat 
pengisahan 

Cermati kutipan hikayat berikut 
Maka, sahut perdana menteri, hai nakoda kapal! Apa gunanya tuan hamba membawa kain 

yang baik-baik ini kepada hamba? Karena sebab berdakwa ini tuan hamba mengupah hamba. 
Tiadalah hamba mau mengambil dia. Bawalah kembali dahulu. Maka, hendak pun kami, maka ia 
menghukum atas seorang tiada dengan pembawaannya itu jadi menang dia berhukum; melainkan 
apakala barang siapa yang benar itu kami benarkan dan kami serta dia. Jikalau anak kami sesekalipun 
apabila salah, kami salahkan juga. Janganlah nakoda sangka lagi yang demikian itu. Maka katanya 
kepada perempuan itu. “Tatkala dahulu istri siapa engkau ini.” Maka, sahut perempuan itu, “Ya, 
Tuan Hakim! Bahwasanya hamba istri nakoda, hamba tiada tahu bersuami tiga atau dijamah orang 
lain daripada nakoda ini.” 
Maka kata orang muda itu, “Hai perempuan yang bid’ah celaka yang menduakan suami! Maka 
tatkala engkau peristri, bukankah engkau sudah mati? Beberapa kali keluargamu untuk menanamkan 
tiada aku izinkan. Aku pinta hanyutkan ke laut dan aku bersama-sama. Daripada kasihku akan 
engkau maka setengah umurku bahagiakan akan dikau. Maka dengan kurnia Allah engkau 
dikembalikan hidup dalam dunia.” 

(Hikayat Bayan Budiman) 
15. Karakteristik Melayu Klasik yang terdapat pada kutipan teks tersebut adalah .... 

A. Istana sentris, dewa-dewa 
B. Istana sentris, kesaktian 
C. Kesaktian, kemustahilan 
D. Kemustahilan, struktur bahasa 
E. Kemustahilan, dewa-dewi 

 
 
 



Teks untuk soal nomor 16-17 
Maka, sahut perdana menteri, hai nakoda kapal! Apa gunanya tuan hamba membawa kain 

yang baik-baik ini kepada hamba? Karena sebab berdakwa ini tuan hamba mengupah hamba. 
Tiadalah hamba mau mengambil dia. Bawalah kembali dahulu. Maka, hendak pun kami, maka ia 
menghukum atas seorang tiada dengan pembawaannya itu jadi menang dia berhukum; melainkan 
apakala barang siapa yang benar itu kami benarkan dan kami serta dia. Jikalau anak kami sesekalipun 
apabila salah, kami salahkan juga. Janganlah nakoda sangka lagi yang demikian itu. Maka katanya 
kepada perempuan itu. “Tatkala dahulu istri siapa engkau ini.” Maka, sahut perempuan itu, “Ya, 
Tuan Hakim! Bahwasanya hamba istri nakoda, hamba tiada tahu bersuami tiga atau dijamah orang 
lain daripada nakoda ini.” Maka kata orang muda itu, “Hai perempuan yang bid’ah celaka yang 
menduakan suami! Maka tatkala engkau peristri, bukankah engkau sudah mati? Beberapa kali 
keluargamu untuk menanamkan tiada aku izinkan. Aku pinta hanyutkan ke laut dan aku bersama-
sama. Daripada kasihku akan engkau maka setengah umurku bahagiakan akan dikau. Maka dengan 
kurnia Allah engkau dikembalikan hidup dalam dunia.” 

(Hikayat Bayan Budiman) 
16. Nilai moral yang terdapat pada kutipan hikayat tersebut adalah .... 

A. Kesetiaan seorang istri kepada perintah suami. 
B. Perlakuan adil seorang perdana menteri. 
C. Perempuan yang baik yang tidak pernah berbohong. 
D. Hakim selalu tunduk kepada tradisi kerajaan. 
E. Nah koda kapal yang digoda oleh perempuan nakal. 

17. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kutipan hikayat tersebut adalah... 
A. Orang pertama pelaku utama 
B. Orang ketiga sebagai pengamat 
C. Orang pertama pelaku sampingan 
D. Orang ketiga serba tahu 
E. Orang ketiga pelaku utama 

Teks untuk soal nomor 18-19 
Alkisah setelah datanglah pada keesokan harinya, maka baginda pun berangkatlah dengan 

segala menteri hulubalangnya diiringi oleh rakyat sekalian. Setelah sampai pada tempat berburu itu, 
maka baginda pun turunlah dari atas gajahnya semayam di dalam kemah dihadap segala menteri 
hulubalang rakyat sekalian. Maka baginda pun menitahkan orang pergi melihat bekas rusah itu. Hatta 
setelah orang itu datang menghadap baginda maka sembahnya: “Daulat Tuanku, pada hutan sebelah 
tepi laut ini terlalu banyak bekasnya.” Maka titah baginda, “Baiklah esok pagi-pagi kita berburu.” 

Maka setelah keesokan harinya maka jarring dan jerat pun ditahan oranglah. Maka segala 
rakyat pun masuklah ke dalam hutan itu mengelana segala perburuan itu dari pagi-pagi hingga datang 
tergelincir matahari, sekor perburuan tiada diperoleh. Maka baginda pun amat heranlah serta 
menitahkan menyuruh melepaskan anjing perburuan baginda sendiri itu. Maka anjing itu pun 
dilepaskan oranglah. Hatta ada sekira-kira dua jam lamanya maka berbunyilah suara anjing itu 
menyalak. Maka baginda pun segera mendapatkan suara anjing itu. Segera baginda datang kepada 
suatu serokan tasik itu, maka baginda pun bertemulah dengan segala orang yang menurut anjing itu. 
Maka titah baginda:  “Apa yang disalak oleh anjing itu?” Maka sembah sekalian itu : “Daulat  
Tuanku,  patik mohonkan ampun dan karunia. Ada sekor pelanduk putih, besarnya seperti kambing, 
warna tubuhnya gilang-gemilang. Itulah yang dihambat oleh anjing itu. Maka pelanduk itu pun 
lenyaplah pada pantai ini.” 

        Sumber: Hikayat Seribu Satu Malam 
18. Isi kutipan penggalan hikayat tersebut adalah …. 

A. Seorang raja menyuruh rakyatnya untuk memburu sekor pelanduk putih 
B. Seorang raja  diiringi para pengawalnya sedang melakukan perburuan di hutan 
C. Kesenangan seorang raja berburu pelanduk di hutan 
D. Seorang raja melakukan pemburuan dengan menggunakan seekor anjing 
E. Seorang raja   sedang berburu di hutan, hanya mendapatkan pelanduk putih 

19. Amanat yang tersirat dalam penggalan hikayat tersebut adalah ….  
A. Jangan membantah apa yang diperintahkan oleh seorang pemimpin kepada kita sebagai 

rakyatnya 
B. Hendaknya seorang pemimpin memerintahkan sesuatu dengan penuh kebijaksanaan 
C. Seorang pemimpin janganlah kecewa jika sesuatu yang diharapkan tidak dapat diraih 
D. Mintalah kebijaksanaan jika diperintahkan oleh seorang pemimpin tidak dapat dilaksanakan 
E. Bila dalam suatu aktivitas terjadi suatu hambatan, pemimpin haruslah turun tangan dalam 

pengaturannya  
 



  Bacalah dangan saksama penggalan cerpen berikut ini 
Aku tahu emak tentu tidak akan datang. Tidak mau, katanya tidak pantas. “Sekolah itu kan 

tempat priyayi lho, Gus. Emakmu ini apakah, ndak ilok kalau berada di tempat itu.” 
Oalah, Mak, Mak! Priyayi itu zaman dulu, sekarang ini orang sama saja, yang membedakan itu kan 
isinya,” aku menekankan telunjuk ke keningku.  
“Itulah Gus yang Emak maksudkan priyayi. Emak tidak mau ke tempat yang angker itu. Nanti 
Emakmu ini hanya akan jadi tontonan saja, karena plonga-plongo kayak kerbau. Kasihan kamu, 
Gus.” 

    Cerpen: Emak  yang Perkasa Karya Agus Fikri H. 
20. Watak tokoh Emak dalam penggalan cerpen di atas adalah …. 

A. Jujur, baik, pengertian 
B. Rendah hati, rendah diri 
C. Tidak sombong, baik, optimis 
D. Penuh pengertian, lugu 
E. Baik, optimis, jujur 

   Bacalah penggalan cerpen berikut! 
“Pengalamanmu penting bagi ibu untuk menentukan kau bisa diterima atau tidak.” Rahayu 

tampak kesal. “Jadi jangan diam saja.” 
“Oh iya, maaf …,” Fatimah mengangkat wajahnya sedikit. Lalu, seperti mengumpulkan tenaga untuk 
mengangkat benda yang berat, ia meremas tangannya kuat-kuat. “Saya … saya mempelajarinya di … 
di … penjara!” 
Dug! Dadaku serasa dihantam dengan batu. Jantungku berdebar. Darahku mengalir deras. 
Sebaliknya, aku melihat wajah Fatimah berangsur menemukan warnanya kembali. Ia seperti baru 
melepas beban yang sangat berat. Ringan dan tenang.  

 “Bagaimana kau sampai masuk ke sana?” Aku berusaha menutupi keterkejutanku. 
21. Konflik yang dialami tokoh dalam penggalan cerpen di atas adalah …. 

A. Fatimah merasa takut dan malu bahwa dirinya pernah dipenjara 
B. Rahayu sangat kaget, ternyata calon karyawan yang akan diterimanya adalah eks narapidana 
C. Rahayu terkejut mengapa Fatimah bisa masuk penjara 
D. Fatimah merasa dihantam batu ketika menyebut kata “penjara” 
E. Fatimah bimbang apakah lamarannya diterima atau tidak 

Bacalah penggalan hikayat berikut! 
Tuan puteri memandang ke dayang kipas itu. Kesepuluhnya menyembah, lalu mengundurkan 

diri mengisut ke belakang perlahan-lahan. Bangkitlah Mak Inang, lalu duduk di tepi tilak tujuh 
bertindih, lalu mengumpulkan bunga melur yang terselit-selit di suara tuan puteri itu. 

22. Nilai yang terdapat pada penggalan teks cerita tersebut adalah …. 
A. Sosial 
B. Moral 

C. Budaya 
D. Agama 

E. Ekonomi 

Bacalah sepenggal hikayat berikut ini. Teks untuk soal nomor 23-24 
Alkisah, ini hikayat orang dahulu kala. Diceritakan orang yang empunya cerita ini kisah 

pelanduk jenaka pri bijaksana pandai ia berbuat dusta segala binatang di dalam hutan rimba 
belantara. Demikianlah bunyinya, sekali peristiwa ada seekor pelanduk, maka ia duduk kepada suatu 
rimba hampir dengan Gunung Indrakila namanya disebut orang dan padang itupun … luasnya. Maka, 
banyaklah pada tempat itu segala binatang marga satwa sekaliannya berhimpun di sana. 

23. Penggalan hikayat di atas menggunakan sudut pandang…. 
A. Orang pertama pelaku utama 
B. Orang pertama sampingan 
C. Campuran 
D. Orang ketiga pengamat 
E. Orang ketiga tuhan 

24. Latar tempat dari penggalan hikayat tersebut adalah….  
A. Gunung Indrakila     
B. Padang rumput     
C. Marga satwa 
D. Hutan rimbaKebun binatang 

Cermati kutipan cerpen berikut! 
Itulah yang dikhawatirkan Jalil. Jika di pantai ini dibangun hotel-hotel dan cafe lalu dipenuhi 

turis, maka perlahan-lahan penduduk asli pantai ini akan terusir dari kampung halamannya sendiri. 
Mereka tak akan bebas lagi berjalan-jalan mengitari pantai sebab harus membayar karcis masuk. 
Nelayan-nelayan tak akan bebas melabuhkan perahu- perahunya di pantai ini sebab pantai ini sudah 
menjadi tempat wisata. Perahu-perahu nelayan mungkin akan dianggap mengganggu kenyamanan 



pengunjung yang datang. Bahkan, jika semakin banyak pula lahan-lahan warga yang digusur demi 
mengembangkan fasilitas pantai. Pengusaha akan mendapat banyak untung, orang-orang kampung 
akan buntung. Jalil beranjak meninggalkan pantai itu ketika sengatan matahari semakin mengganas. 
Jalil memang hanya seorang nelayan, tetapi ia bukanlah nelayan bodoh yang tidak pernah 
mengenyam pendidikan. 

(Lelaki Penjaga Laut, Badrul Munir Chair) 
25. Nilai sosial yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut adalah ... . 

A. Pengembangan area nelayan menjadi tempat wisata. 
B. Penggusuran lahan pantai untuk membuat fasilitas pantai. 
C. Terampasnya kebabasan dan keakraban masyarakat pantai 
D. Kekhawatiran akan sirnanya kekerabatan dengan alam. 
E. Hubungan pengembang pantai dan warga pantai.  

26. Nilai budaya pada penggalan cerpen berikut yang masih dijumpai pada kehidupan sekarang adalah... 
Lama aku merasa  kehilangan, karena setiap aku tidur, aku selalu minta didongengi. 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 dengan kematian nenek, aku mampu berpikir sendiri, dan setelah aku meningkat 
remaja 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 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 Lavun R 

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

27. 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 

28. Berikut ini  yang merupakan salah satu karakteristik karya sastra melayu klasik adalah, kecuali.... 
A. Istana sentries 
B. Hiponim 
C. Komunal 

D. Statsis 
E. Penyebarannya dari lisan 

Cermatilah kutipan hikayat berikut! 
Alkisah ada seorang raja di negeri Bahi bernama Gementar Syah. Maka, pada suatu hari 

baginda itu pergi berburu. Maka ia pun bertemu dengan seekor kijang beranak muda. Apabila kijang 
itu melihat orang banyak datang, maka ia pun larilah meninggalkan anaknya. Maka baginda pun 
terlalu kasihan melihat anak kijang itu. Maka, pada, 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 Perdana Mentriku cari akan ibu kiang itu. 

29. 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 banyak datang dan kaburlah dia. 
C. Raja berhasil menembak seekor kijang muda. 
D. "Hai Perdana Menteriku cari akan ibu kijang itu." 
E. Raja pun kasihan akan anak kijang Ialu menyuruh untuk mencari induknya. 

30. Salah satu ciri karya sastra melayu klasik adalah karya tersebut bersifat komunal, maksud dari 
komunal tersebut adalah.... 

A. Bercerita kerajaan 
B. Tidak ada karya baru 
C. Karya milik bersama  
D. Karya tidak ada nama 
E. Penyebaran melalui lisan 

 



31. Watak tokoh Ki Dalang Tua dalam kutipan cerpen berikut adalah ... . 
Ketika Ki Dalang sendiri pada gilirannya harus menyelenggarakan upacara pernikahan 

putrinya, beliau sendiri terlalu repot mengurus segala macam sehingga tidak bisa manggung. Salah 
seorang muridnya yang paling pintar diberi tugas untuk memainkan lakon yang tersohor tersebut. Di 
luar dugaan semua  orang,  bintang baru telah lahir. Ki Dalang Muda memainkan cerita dengan lihai 
dan sempurna. Hanya pada bagian terakhir lakon, semuanya menahan napas, karena Ki Dalang Muda 
rupa-rupanya telah memutuskan membuat kejutan sekaligus penerapan ajaran gurunya, yakni 
membiarkan Arjuna kalah, sementara Niwatakawaca terus terbahak-bahak mengepit Dewi Supraba 
sambil mematahkan panah yang menancap di mulutnya, terus melesat ke udara. 
Ki Dalang Tua ikut tersentak di kursinya, lalu buru-buru mengirim perintah kilat lewat belakang. 
”Cepat bunuh Niwatakawaca! Jangan macem-macem!” 

A. Emosional 
B. Galak 

C. Cerewet 
D. Jahat 

E. Cerdas  

Bacalah kutipan cerpen berikut dengan cermat! 
(1) Nina membayar ongkos helicak. (2) Perlahan ia memasuki pintu gerbang rumah sakit itu 

melalui halaman, kemudian memasuki gedungnya. (3) Ia mulai menapaki lorong-lorong yang masih 
sepi. (4) Hanya sekali-sekali para perawat tampak hilir mudik. (5) Waktu tukar jaga bagi perawat-
perawat itu belum lagi tiba. (6) Hari masih pagi.   

32. Kalimat pembuktian latar suasana terdapat pada nomor …. 
A. (1) dan (2) 
B. (2) dan (3) 

C. (3) dan (4) 
D. (4) dan (5) 

E. (5) dan (6) 

33. Berdasarkan urutan waktunya, perkembangan sastra Indonesia yang tepat adalah.... 
A. Pujangga lama - angkatan balai pustaka - pujangga baru - angkatan 45 
B. Pujangga lama- pujangga baru - angkatan balai pustaka - angkatan 45 
C. Angkatan balai pustaka -  pujangga lama - pujangga baru - angkatan 45 
D. Angkatan balai pustaka - pujangga lama - angkatan 45 - pujangga baru 
E. Pujangga lama - pujangga baru - angkatan balai pustaka- angkatan 45 

34. Berikut merupakan karya sastra yang dihasilkan pada pasa Pujangga Lama, kecuali.... 
A. Syair 
B. Pantun 

C. Hikayat 
D. Gurindam 

E. Noveled 

35. Sastra Melayu Lama berkembang pesat di lingkungan masyarakat Sumatera seperti di Langkat, 
Tapanuli, Padang dan daerah Sumatera lainnya. Perkembangan sasrta ini berkembang pada tahun... 

A. 1870-1932 
B. 1850-1922 

C. 1860-1940 
D. 1870-1942 

E. 1880-1930 

36. Tokoh yang disebut sebagai raja penggarang Balai Pustaka karena banyaknya karya tulisnya 
adalah.... 

A. Nur Sutan Iskandar 
B. Merari Siregar 
C. Tulis Sutan Satu 
D. Sutan Takdir Alisjahbana 
E. Sanusi Pane 

37. Salah satu karya satra yang terkenal karya seorang sastrawan ternama pada masanya yang bernama 
Hamka adalah.... 

A. Dian yang Tak Kunjung Padam 
B. Sengsara Membawa Nikmat 
C. Katak Hendak Menjadi Lembu 
D. Azab dan Sengsara 
E. Tenggelamnya kapal Van Der Wick 

38. Berikut ini merupakan tokoh sastrawan pada masa Angkatan Balai Pustaka adalah.... 
A. Tengku Amir Hamzah 
B. Sanusi Pane 
C. Muhammad Yamin 
D. Merari Siregar 
E. Armijn Pane 

39. Salah satu karya sastra milik sastrawan yang terkenal pada angkatan Pujangga Baru yang berjudul 
Layar Terkembang adalah.... 

A. Armijn Pane 
B. Marah Roesli 
C. Sutan Takdir Alisjahbana 
D. Abdul Muis 
E. Aman Datuk Madjoindo 



40. Pada masa angkatan Pujangga Baru, terbit pula majalah "Poedjangga Baroe" yang dipimpin oleh 
tokoh-tokoh berikut ini, kecuali.... 

A. Merari Siregar-Marah Roesli-Nur Sutan Iskandar 
B. Sutan Takdir Alisjahbana-Amir Hamzah-Armijn Pane 
C. Tengku Amir Hamzah-Sanusi Pane-Armijn Pane 
D. Abdul Muis-Nur Sutan Iskandar-Sutan Takdir Alisjahbana 
E. Tengku Amir Hamzah- Merari Siregar-Hamka 

41. Pramoedya Ananta Toer merupakan sastrawan pada angkatan.... 
A. Pujangga Baru 
B. Balai Pustaka 

C. Angkatan 45 
D. Angkatan 50 

E. Angkatan 70 

42. Salah satu karya yang terkenal miliknya Pramoedya Ananta Toer adalah..... 
A. Deru Tjampur Debu 
B. Gadis Pantai 
C. Pada Sebuah Kapal 

D. Nayla 
E. Bekisar Merah 

43. Nh. Dini merupakan sastrawan wanita Indonesia yang menonjol pada masa akhir dekade 80-an 
karena karya-karyanya. Berikut ini merupakan karya-karya milik Nh.Dini yang sangat terkenal pada 
masanya, kecuali.... 

A. Pada Sebuah Kapal dan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck 
B. Namaku Hiroko dan Bianglala 
C. Pertemuan dua hati dan Pada Sebuah Kapal 
D. Gadis Pantai dan Namaku Hiroko 
E. Pertemua Dua Hati dan Sebuah Rumah Buat Hari Tua 

44. Pada masa Pujangga Baru, terbagi menjadi dua kelompok sastrawan. Kelompok satu dipelopori oleh 
Sutan Takdir Alisjahbana dkk. Sedangkan pelopor kelompok kedua yaitu... 

A. Sanusi Pane 
B. Abdul Muis 
C. Marah Roesli 

D. Hamka 
E. Muhammad Yamin 

45. Salah satu judul karya satra terkenal karya W.S Rendra adalah.... 
A. Angin Laut 
B. Balada Orang Tertjinta 
C. Wadjah Tak Bernama 

D. Surat Kertas Hidjau 
E. Dalam Sadjak 

46. Salah satu sastrawan yang terkenal dengan sebutan Si Burung Merak adalah.... 
A. Hamka 
B. Sanusi Pane 

C. W.S Rendra 
D. Putu Wijaya 

E. Nh. Dini 

47. Salah satu ciri angkatan 50-an yang ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah asuhan H.B 
Jassin adalah.... 

A. Banyaknya gejolak sosial-politik-budaya yang mewarnai 
B. Angkatan ini lebih realistis dari angkatan lain yang romantik-idealistis 
C. Lebih banyak menciptakan karya seperti roman, novel, cerpen dan drama 
D. Karya sastra didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi 
E. Banyaknya reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh para sastrawan 

48. Karya sastra yang berjudul Robohnya Surau Kami yang terbit pada angkatan 50-an merupakan karya 
seorang sastrawan bernama... 

A. Ajip Rosidi 
B. Mochtar Lubis 
C. Chairil Anwar 

D. Idrus 
E. Ali Akbar Navis 

49. Berikut salah satu sastrawan yang tempat kelahirannya di Pulau Bali adalah..... 
A. Putu Wijaya 
B. Djamil Suherman 
C. Iwan Simatupang 
D. Sutardjin Calzoum B 
E. Goenawan Mohamad 

50. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah 1980, ditandai dengan banyaknya roman 
percintaan. Berikut ini merupakan salah satu karya sastra yang terbit pada itu, kecuali.... 

A. Badai Pasti Berlalu 
B. Cintaku di Kampus Biru 
C. Arjuna Mencari Cinta 
D. Manusia Kamar 
E. Cinta yang Terhalang 


