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PetunjukUmum: 
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. 
 

PILIHLAH JAWABAN YANG PALING BENAR ! 
 

1. Angkatan yang dipelopori oleh lahirnya Roman Siti Nurbaya adalah angkatan .... 
A. balai pustaka 
B. pujangga 
C. '45 
D. '66 
E. '70 

 
2. Tokoh prosa angkatan Pujangga Baru adalah .... 

A. Chairil Anwar     
B. WS. Rendra 
C. Idrus      
D. Iwan Simatupang 
E. Moh Yamin 

 
3. Angkatan yang muncul di tengah-tengah keadaan, Indonesia yang sedang kacau dalam segala 

kehidupan adalah .... 
A. Angkatan Balai Pustaka    
B. ‘66 
C. Angkatan Pujanggga Baru    
D. ‘70 
E. Angkatan ‘45 
 

4. Bertemakan percintaan, masih diwarnai kehidupan lokal/daerah pengarangnya, membicarakan adat 
istiadat merupakan karakterisik angkatan .... 
 
A. Balai Pustaka     
B. ‘66 
C. Pujangga Baru     
D. ‘70 
E.  ‘45 

 
5. Berikut ini merupakan/sastrawan angkatan ‘45 yaitu .... 

A. Abdul Muis     
B. Idrus 
C. Nur Sutan Iskandar    
D. WS. Rendra 
E. Chairil Anwar 
 

6.   Nanda namanya, wajahnya oval, tinggi dan berkulit putih. Senyuman yang manis. Barisan 
giginya yang rapi. Bibirnya tipis. Gadis ini cantik. Dia juga pandai dan suka membantu temennya 
yang membutuhkan. Sekarang dia duduk di kelas IX SMA. Sepulang sekolah, dia selalu membantu 
ibunya, mengantarkan pesanan kue dari pelanggannya. Dengan sepeda mininya, dia mengantarkan 
pesanan kue-kue itu sampai sore.  

KELAS 
XI / BAHASA 

MATA PELAJARAN 
SASTRA INDONESIA 

BULAN/TAHUN 
Desember 2020 

WAKTU 
90 Menit 



 
Kalimat yang menyatakan bahwa tokoh memiliki sifat rajin adalah … 

A. Wajahnya oval, tinggi dan berkulit putih. 
B.  Dengan sepeda mininya, dia mengantarkan pesanan kue-kue itu sampai sore.  
C.  Gadis ini cantik. Dia juga pandai dan suka membantu temennya yang membutuhkan. 
D.  Sepulang sekolah, dia selalu membantu ibunya, mengantarkan pesanan kue dari  

pelanggannya. 
E. Sekarang dia duduk di kelas IX SMA. 
 

7.          “Tentu saja kakekmu yang di kampung banyak berharap agar kelak ketika ibu pulang ke 
kampung akan membawa gelar sarjana, seorang dokter, yang amatlah dihormati di kampung ibu. 
Tapi, apa yang terjadi …, ibu gagal. Ibu tidak mungkin pulang ke kampung sebab itu hanya akan 
mengecewakan kakekmu yang telah bekerja keras.   

 
Tema yang tersirat dalam kutipan cerpen tersebut adalah …. 

A. perlunya perjuangan bagi seseorang 
B. gelar kesarjanaan merupakan martabat keluarga 
C. pentingnya kembali ke kampung halaman 
D. harga perjuangan orangtua 
E. perlunya penghormatan dari masyarakat 
 

8. Amanat yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah …. 
A. pentingnya kembali ke kampung halaman 
B. pentingnya mengahargai perjuangan orangtua 
C. pentingnya mengahargai masyarakat 
D. perlunya perjuangan bagi seseorang 
E. perlunya dihormati masyarakat 
 

9. (1) Terlalu cepat, tidak sesuai dengan usianya. 
(2) Guratan ketuaan di wajah mama semakin tajam. 
(3) Meskipun demikian pancaran kesolehan menetap di wajahnya. 
(4) Sejak papa tiada semua tugas papa diambil mama. 
(5) Siang malam mama kerja keras. 
(6) Ada keinginanku berhenti sekolah, tetapi mama melarang keras. 
Urutan kalimat yang tepat untuk menggambarkan peristiwa adalah …. 
A. (2), (6), (5), (4), (3), dan (1) 
B. (2), (1), (3), (4), (5), dan (6) 
C. (6), (5), (4), (3), (2), dan (1) 
D. (6), (3), (2), (1), (4), dan (5) 
E. (5), (4), (3), (2), (1), dan (6) 
 

10.  Menitik air mata anak sunatan itu ketika jarum bius yang pertama menusuk kulit 
yang segera dipotong. Lambat-lambat obat bius yang didesakkan dokter spesialis dari dalam 
tabung injeksi menggembung disana. Dan anak sunatan itu menggigit bibir bawahnya, mencoba 
menahan sakit. Matanya terpejam sambil terus berdoa mengharap rahmat-Nya. 

 
Konflik yang dialami anak sunatan tersebut adalah … 
A. Menahan rasa sakit ketika disuntik. 
B. Takut dimarahi dokter jika menangis. 
C. Ketidakpercayaan diri menghadapi dokter.  
D. Tidak pernah disuntuk selam hidupnya. 
E. Trauma karena pernah sakit sewaktu disuntik. 
 

11.       Ibu sedang bercerita tentang penembakan dan saudara-saudaraku yang hilang tapi aku 
tidak bisa mendengarkan karena aku sedang meniupkan seruling dengan perasaan yang rawan 



yang menggerakkan kenyataan kedalam diriku yang begitu kosong sehingga setiap kota yang 
mengalir bergaung tanpa perbedaan tanpa keinginan tanpa impian sampai kenangan tercetak di 
atas piring itu tersayat bersama daging hewan-hewan yang dimakan setengah matang atas nama 
peradaban yang begitu kelabu seperti kabut pagi itu hanya mendekapku dalam dingin yang 
mengeluarkan bisikan seperti rintihan berkepanjangan. 

     Saksi Mata : Seno Gumira Ajidarma 
                 Watak tokoh aku dalam penggalan cerpen di atas adalah …. 

A. jujur, baik hati 
B. iri hati, dengki 
C. kesal, dendam 
D. dengki, marah 
E. optimistis, pengertian 
12.     Cahaya purnama menyelinap di antara pelepah-pelepah kelapa dan membasuh bangunan 
suci pura. Seperti biasa, Mangku Teguh melakukan kewajibannya memimpin umat melakukan 
persembahyangan pernama. Malam itu tidak banyak umat yang hadir ke pura. Sejak penolakan 
Mangku Teguh menandatangani surat pembebasan tanah, banyak warga yang menjadi tidak suka 
padanya. Bahkan dalam peruman desa minggu depan pimpinan adat telh telah berencana akan 
nyepekang (mengucilkan) dan memecat Mangku Teguh dari jabatan pemangkunya. Tentu saja 
atas persetujuan warga yang memang tidak berani terang-terangan membantah keputusan tetua 
adat. 

 
Latar tempat yang digunakan adalah .... 
A. pantai 
B. pura 
C. laut 
D. gunung 
E. rumah 
 

13.     Meskipun hanya sebentar, ia tahu perjalanannya ke kampungnya yang pernah 
ditinggalinya itu memuaskan rasa ingin tahunya. Ada janji lain yang harus dipenuhinya kepada 
seorang relasi. Waktu untuk berpisah sudah tiba. Ia segera berpamitan pada Marzuki, masih 
sempat menyumpalkan lembaran uang ke tangan kurus itu. 

 
Nilai yang terkadung dalam kutipan cerpen di atas adalah …. 

A. moral 
B. sosial 
C. politik 
D. budaya 
E. ekonomi 

 
14.               Ia tidak peduli dengan cemoohan, ia ingin menjadi aktor, tak bisa di ganggu gugat. “ 
cita-cita adalah doa, dan bagikulah nasihat bijak dari sekarang, kalau Tuhan mengabulkan doaku, 
dapatkah Kau bayangkan apa jadinya dunia perfilman Indonesia? Kembalilah pada ajaran-Nya.” 

Laskar Pelangi, Andrea Hirata 
 
Nilai agama yang sesuai kutipan cerpen tersebut dan masih dijumpai pada kehidupan sekarang 
adalah … 
A. Tidak peduli dengan cemoohan. 
B. Menjadi aktor yang tidak bisa diganggu gugat. 
C. Ia ingin memimpin dunia dalam perfilman. 
D. Menjalankan ajaran Tuhan. 
E. Berusahalah untuk meraih cita-cita masa depan. 

 
15.    Di tempat inilah peristiwa yang menyesatkan itu terjadi. Namun, Monang 
bertanggungjawab dan akan mengawininya. Namun, kenyataan lain, ibu Monang telah 



menjodohkannya dengan gadis Batak pilihan ibunya. Monang sendiri tak kuasa menolaknya. 
Dia kawin dengan gadis pilihan ibunya. 
 
Nilai yang dominan pada kutipan cerpen di atas adalah … 
A. budaya 
B. moral 
C. agama 
D. filsafat 
E. sosial 

 
16.           Ketika usiaku baru 14, desa kami di julukin ompong, yaitu adat kuno yang lebih 
banyak bersifat peraga, penuh kekayaan, harta benda, dan kekuasaan. Desa utara yang punya 
pekerjaan. Lamin menjadi tamu pertama yang disebut calung, 75 % penghuni desa kami hadir 
demi nama baik, pamer dan tetek bengek. 
             Meriah sekali upacara itu. Perjalanan yang melelahkan, mendayung seharian, cepat aku 
tertidur, campur baur dalam bilik Lamin banyak orang. 

Upacara, Kori Layun Rampan 
 

       Peristiwa yang menggambarkan budaya masyarakat pada saat itu adalah … 
A. Upacara adat yang mengusahakan kumpulnya keluarga besar dalam satu rumah. 
B. Pelaksanaan upacara adat dengan memamerkan harta dan kekusaan. 
C. Penghormatan secara adat kepada tamu yang lebih dulu hadir pada upacara. 
D. Kewajiban hadir pada upacara untuk nama baik dan martabat. 
E. Pelaksanaan upacara yang meriah dan dihadiri segenap penduduk kampung. 

 
17.            Orang-orang Lareh Panjang hanya datang di hari pertama sekadar menyaksikan 
benda-benda pusaka adat yang dikeluarkan untuk menyemarakkan kendurian, setelah itu 
mereka berbalik meninggalkan helat. Bahkan ada yang belum sempat mencicipi  hidangan, 
sudah tergesa pulang.  

  “ Gulai tak ada rasa”. Bisik seorang tamu. 
  “ Masakannya tak mengenyangkan, tak mengundang selera”. 
  “ Pasti juru masaknya bukan Makaji”.  
      ( Juru masak, Damhuri Muhammad)  

Nilai budaya yang masih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pada kutipan cerpen tersebut 
adalah … 
A. Upacara perkawinan dengan mempertunjukan benda-benda pusaka. 
B. Pentingnya jamuan makan dalam sebuah perhelatan. 
C. Perhelatan diadakan lebih dari satu hari. 
D. Makanan harus disajikan oleh seorang juru masak. 
E. Perhelatan harus dibuat dengan acara yang menarik. 

 
18.    Sudah tiga hari aku mogok bicara dan memeram diri. Semua ketukan pintu aku balas 
dengan kalimat pendek , “ sedang tidur ’’ dalam hati aku berharap amak berubah pikiran 
melihat kondisi anak bujangnya yang terus mengurung diri ini. Amak memang berusaha 
menjinakkan perasaanku dengan mengajak bicara dari balik pintu. Suaranya cemas dan sedih. 
Tapi tiga hari berlalu, tidak ada keinginan keras amat goyah. Tidak ada tawaran yang berbeda 
tentang sekolah, yang ada hanya himbauan untuk tidak mengunci diri. 
        Negeri 5 Menara, A. Fuadi 
 

    Watak tokoh “aku” yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah …. 
A. pekerja keras 
B. pemarah 
C. pendiam 
D. keras kepala  
E. ringan tangan 



 
19.  Latar suasana yang tergambar dalam kutipan novel tersebut adalah …. 
A. senang 
B. tenang 
C. khawatir 
D. marah 
E. sabar 

 
20.             “Jadi, kita akan kuburkan dia di Sirnagara?” katanya pelan-pelan, setengah ditujukan 
kepada dirinya sendiri. Soleha tidak bisa menjawab. Ia mesti berberpikir panjang. Ia mau 
mengatakannya, tapi ia segera ingat pada yang lain.” Tapi, kita sudah kawinkan dia. Dan 
sekarang dia sudah jadi istri Sumarto. Apa yang akan dikatakan oleh Sumarto?”. Pikirannya 
makin tidak enak kalau mengingat soal itu. Ia memang keberatan ketika suami Soleha dipanggil 
orang dari kampung sawah untuk mengobati Pak Murad. Sebagai mantra kesehatan di sekitar 
itu memang tak ada dokter, Suami Soleha sering diminta pertolongan. Namun, ia tahu betul Pak 
Murad ayah Murni. Murni sekarang menjanda karena suaminya meninggal dunia. Suami Soleha 
salain mencintai dengan Murni ketika masih bujang dan gadis. Mereka tak dapat melaksanakan 
niat hatinya sebab Murni dipaksa kawin. 
 
Peristiwa yang terjadi akibat konflik dalam kutipan novel tersebut adalah … 
A.  Suaminya mengobati Pak Murad yang sakit. 
B.  Suaminya sering diminta pertolongan karena tidak ada dokter. 
C.  Soleha tidak dapat menentukan tempat penguburan anaknya. 
D. Suaminya akan bertemu dengan Murni anak Pak Murad. 
E. Murni yang pernah dicintai suaminya sudah menjanda. 

 
21.  Fungsi latar yang terdapat di kutipan novel tersebut adalah .... 
A. untuk memperkuat tokoh 
B. untuk memperkuat karakter tokoh 
C. untuk mempertegas kejadian 
D. untuk meyakinkan pembaca terhadap adanya konflik 
E. untuk memunculkan konflik 

 
22. Syahdan akan permaisuri kuripan pun ingin rasanya ia hendak berputra laki-laki yang 
baik parasnya. Maka kata permaisuri: “Kakang Aji, ingin pula rasanya kita ini peroleh anak,” 
maka kata Nata : “ sungguh seperti kata Tuan: Kakanda pun demikian juga bila gerangan 
kakang ini beroleh putra dengan pun Yayi, akan jadi ganti pun Kakang dalam dunia ini, kalau-
kalau kita berdua dikehendaki oleh Sanghyang Sukma kembali ke khayangan kita.” Maka kata 
permaisuri: Kakang Aji, marilah kita memuja pada segala Dewa-dewa memohonkan kalau-
kalau dianugerahkan oleh Dewa mulia raya akan kita akan anak ini. 
 
Tokoh utama dalam kutipan hikayat tersebut adalah …. 
A. Kakang Aji 
B. Permaisuri 
C. Permaisuri dan Yayi 
D. Permaisuri dan Kakang Aji 
E. Permaisuri dan Shangyang sukma  

     
 23. Watak permaisuri dalam kutipan hikayat tersebut adalah …. 

A. takut pada suami 
B. keras hati 
C. suka berkhayal 
D. taat beribadah 
E. tinggi hati 



 
24. Latar dalam kutipan hikayat tersebut adalah …. 
A. surau 
B. istana 
C. hutan  
D. pasar 
E. kerajaan 

 
25. Maka oleh Seri Maharaja Lela diambilnya Siti Sara itu ke dalam rumahnya  dengan  
dikerasinya, hendak dipinangnya, karena Seri Maharaja Lela itu penghulu rantau hulu. Maka tiada 
juga Siti itu rela bersuamikan Seri Maharaja Lela itu. Maka yang disukainya akan Abdullah itu, 
sangatlah ia hendak meminang Siti Sara itu. 
  
Tema cerita pada penggalan hikayat  adalah …. 
A. persahabatan 
B. percintaan  
C. kerja paksa 
D. kawin paksa 
E. permusuhan 

 
26.  Nilai yang tergambar dalam kutipan hikayat tersebut adalah ….  

      A. agama 
      B. moral 
      C. social 
      D. budaya 
      E. politik 

 
27.   Arkian  setelah  datanglah  pada  keesokan  harinya , maka baginda  pun   berangkatlah  
dengan  segala menteri  hulu  balangnya  diiringkan  oleh rakyat  sekalian.  Setelah  sampai  pada  
tempat  berburu itu, maka  sekalian rakyat  pun berhentilah  dan  kemahpun  didirikan  oranglah. 
Maka  baginda  pun  turunlah  dari  atas  gajahnya semayam  di  dalam  kemah  dihadap  oleh  
segala  menteri  hulubalang  rakyat  sekalian.  Maka baginda  pun menitahkan  orang  pergi  
melihat  bekas  rusa  itu. Hatta  setelah  orang itu datang  menghadap  baginda  maka sembahnya:  
“ Daulat Tuanku, pada  hutan  setelah  tepilaut  ini  terlalu  banyak  bekasnya.” 

 Maka titah baginda “ Baiklah  esok  pagi-pagi  kita  berburu” 
Maka  setelah  keesokan  harinya  maka  jaring  dan  jerat  pun  ditahan  oranglah. Maka  segala  
rakyat pun  masuklah  ke dalam  hutan  itu mengelana  segala  perburuan  itu  dari pagi-pagi  
hingga  datang  menggelincir matahari. 

 
Nilai budaya yang masih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pada kutipan hikayat tersebut  
adalah ... 

A. Keingianan seorang raja selalu dituruti oleh segenap rakyatnya dengan rela karena sayang. 
B. Menyembah raja merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh rakyatnya. 
C. Para menteri dan hulubalang boleh membantah segala apa yang diperintahkan rajanya. 
D. Semua rakyat harus taat dan mengabdi kepada raja yang sedang memerintah di wilayah mereka. 
E. Rakyat boleh meminta ampunan atau keringanan hukuman dosanya atas perintah rajanya. 

 
 

     28.   Tarno masuk ruang kelas.Langkahnya tegap cermin ketegasan Memang, menurutnya 
harus demikian seorang guru bertingkahlaku di depan kelas. Setelan wajah kendor tanpa beban. 
Sorot matanya tajam tapi tak menakutkan. Gaya bicaranya lambat tapi lancar dan jelas. Langkah 
kakinya aktif menjelajah lorong meja-meja seluruh kelas. Mata anak didiknya, diberi jatah tatapan 
yang adil dan merata. Sesekali memberikan kesempatan siswa tertawa lepas. 
 

Penggalan cerpen di atas menggunakan sudut pandang …. 
A. orang pertama 
B. orang kedua 
C. orang ketiga di luar cerita 
D. orang ketiga jamak 



E. orang ketiga di dalam cerita 
  

                29.          Kembali kukenang lagu masa kanak-kanakku yang selalu kami nyanyikan manakala kami      
  berkumpul atau membantu ibu-ibu kami mengumpulkan klaras : pring reketeg gunung gamping 
  jebol …. Yang jujur saja tak kuketahui maknanya, selengkapnya pun aku sudah tak ingat lagi. 
  Tetapi semua peristiwa yang terjadi di desaku, mendekam, membatu dalam sudut kenanganku. 

 
Nilai yang terkandung dalam penggalan cerpen di atas adalah …. 
A. nilai moral 
B. nilai religi 
C. nilai etika 
D. nilai estetika 
E. nilai sosial 

 
 

30. Bacalah dengan cermat penggalan cerpen di bawah ini! 
 

“Saya tidak bisa!” kataku dengan nada protes seraya undur lagi. 
“begini.” Kata seorang tua lain lagi.” Kami semua yang di bukit ini, kami orang-orang tua telah 
berusaha melerai mereka berkali-kali, namun tak ada hasilnya, barangkali engkau bisa berhasil 
melakukannya.” 
 “Mengapa justru saya yang dipilih?” 
 “Karena engkau satu-satunya orang asing di sini. Paling tidak, menurut hemat kami, engkau 
tidak akan memihak.” 
 “saya kira semua kita di sini adalah orang asing.” 
Dan lagi engkaulah orang muda yang paling akhir memasuki kota. Engkau telah berhari-hari 
menjelajahi kota sambil bertanya-tanya kepada setiap orang yang kau jumpai. Agaknya engkau lagi 
mencari-cari sesuatu.” 
 “Betul. Tapi tak seorangpun mempedulikan saya. Tahu-tahu sekarang ini saya diminta untuk 
mendamaikan gerombolan orang-orang yang mau baku hantam itu. Saya tidak bisa!”. 
         Batu-batu setan, M. Fudoli Zaini 
 
Watak pelaku saya dalam penggalan cerpen diatas digambarkan melalui…. 
A. reaksi terhadap peristiwa     
B. deskripsikan tempat di sekitar pelaku 
C. percakapan dengan pelaku lain    
D. penuturan langsung oleh pengarang 
E. gambaran fisik pelaku    
 

31.  Anak tukang cukur itu mau menikah. Nasibnya baik. Dia mendapatkan jodoh seorang pegawai 
negeri. Siapa mengira, anak si tukang cukur, bisa mendapatkan jodohnya seorang pegawai kantoran. 
 
Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kutipan tersebut adalah …. 

A. orang pertama sebagai tokoh sampingan 
B. orang pertama dan ketiga  
C. orang ketiga sebagai pencerita 
D. orang ketiga sebagai tokoh utama 
E. orang pertama sebagai tokoh utama 

 
 
32.  Bacalah penggalan novel berikut! 
“Lagi orang-orang yang malang” kata Kartini setengah dalam mulut mengeluh is serta sambungnya 
“Korban kapitalisme! Merekap sampai-sampai menjual kehormatannya, karena tak sanggup 
mencari sesuap nasi. Karena masyarakat terlalu bobrok, tak sanggup memberi pekerjaan yang halal 
kepada orang-orang yang malang itu!” (mendesis-desis suaranya).” 
 “Cih masyarakat bobrok kayak begini. Mana jaminan hidup untuk warganya.” 

Atheis.Achdiat Karta Miharja 
Amanat pada penggalan novel diatas adalah…. 
A. jangan egois      
B. jangan selalu mengeluh 
C. jangan menyesal      



D. mintalah pertolongan bila perlu 
E. manusia mempunyai tanggung jawab moral  

 
 

33.  Betapa gembira Candra Kirana setelah membuka bungkusan. Ternyata yang didapatkannya 
adalah bonek emas yang berkilau-kilauan. Ditimang-timang bonek itu dan selalu dibawanya ke 
mana ia pergi, Akhirnya Galuh Ajeng mengetahui bahwa boneka kakaknya jauh lebih bagus dan ia 
ingin memilikinya. Atas bujukan paduka Liku Baginda menyuruh Candra Kirana agar menukarkan 
bonek itu dengan boneka Galuh Ajeng. Karena Candra Kirana tidak mau menyerahkan bonekanya. 
Baginda menjadi marah. Canora kirana diusir dan terhuyung-huyung dituntun Mahadewi ke 
peraduannya bersama para dayang dan pengasuh. 

 

Amanat yang tersirat dalam penggalan di atas adalah….. 
A. Dalam memberikan sesuatu kepada anak, hendaknya orang tua berlaku adil 
B. Hendaknya kita pandai-pandai menjaga benda-benda berharga agar aman 
C. Sikap iri hati hendaknya kita waspadai karena bisa menjadi sumber malapetaka 
D. Janganlah orang tua bersikap kasar kepada anak dalam keadaaan terpaksa 
E. Hendaknya kita selalu menolong orang yang dalam kesusahan    
 

34. “Setiap kali ibunya mengajak bekerja di sawah orang, dia menolak. Dia tidak mau mengotori 
kukuknya yang indah itu. Suatu hari anak perempuan itu menyuruh ibunya membeli cat kuku 
terbaru, namun ibunya tidak mengerti apa yang dimaksud. Akhirnya ibu dan anak itu bersama-sama 
pergi ke pasar untuk membeli cat kuku, namun anak perempuan itu tidak mau berjalan di dekat 
ibunya karena malu. Merasakan hal tersebut, sang ibu sakit hati dan mengutuk anaknya menjadi 
sebuah batu”. 

 
Amanat yang dapat diambil dari kutipan cerita di atas adalah … 

A. Sesama manusia harus saling menghargai satu dengan yang lain. 
B. Sebagai anak harus mengikuti semua apa yang diperintah ibu. 
C. Hargailah ibumu karena ibu yang memberi makan kita. 
D. Menghargai ibu adalah suatu kewajiban bagi seorang anak. 
E. Berjalanlah berdekatan dengan ibu ketika berpergian 
 
35.  Ketika kutiup seruling pada senja yang sendu itu mega-mega bergerak menyimak waktu dan 
langit masih kemasah terkoyak sehingga pada semester itu kulihat bibirmy yang tipis tersenyum 
begitu dingin bagitu jauh yang segera memudar dalam bayangan  burung-burung yang 
mengepakkan sayapnya melintas ruang meninggalkan semcam teriakan, semcam jeritan supaya 
jangan ditinggalkan sendirian menjelang malam yang kelam yang hitam yang tanpa ampun 
menggelapkan perasaan. 

   Cerpen Saksi Mata: Seno Gumira Ajidarm 
             
       Pendeskripsian watak tokoh aku dalam kutipan cerpen tersebut adalah …. 

A. dialog antartokoh cerita 
B. langsung dilukiskan oleh pengarang 
C. lingkungan sekitar tokoh 
D. ungkapan tokoh lain 
E. pikiran tokoh sendiri   

 
   36. 1. Tahap penyituasian 

      2. Tahap pemunculan konflik 
      3. Tahap peningkatan konflik 
      4. Tahap puncak 
      5. Tahap penyelesaian 
 

      Tahapan alur normal adalah .... 
      A.  1, 2, 3, 4, 5     
      B.  2, 3, 4, 5, 1     
      C.  3, 4, 5, 1, 2 
      D.  4, 5, 1, 2, 3 



      E.   5, 4, 3, 2, 1 
 

37.    Setiap tiba saat pelajaran mengarang, Sandra selalu merasa mendapat kesulitan yang besar 
karena ia harus betul-betul mengarang. Ia tidak bisa bercerita apa adanya seperti anak-anak yang 
lain. Untuk judul apa pun yang ditawarkan biu Guru Tati, anak-anak seklasnya tinggal menuliskan 
kenyataan yang mereka alami, tapi Sandra tidak, Sandra harus mengarang. Dan kini, Sandra 
mendapat pilihan yang semuanya tidak menyenangkan. 
       Ketika berpikir tentang keluarga kami yang berbahagia, Sandra hanya mendapatkan 
gambaran tentang sebuah rumah yang berantakan. Botol-botol dan kaleng-kaleng minuman yang 
kosong berantakan di meja, lantai, bahkan sampai ke atas tempat tidur. Tumpahan bir berceceran di 
atas kasur yang sepreinya terseret entah kemana. Bantal-bantal tak bersarung. Pintu tak pernah 
tertutup dan sejumlah manusia yang terus menerus mendengkur bahkan ketika Sandra pulang dari 
sekolah. 
      “Lewat belakang anak jadah, jangan ganggu tamu Mama”. Ujar sebuah suara dalam 
ingatannya yang ingin sellau dilupakannya. 
Latar fisik yang terdapat dalam kutipan cerita tersebut adalah .... 
A. rumah 
B. sekolah 
C. jalan 
D. kampung 
E. pasar 

        38.       Setiap tiba saat pelajaran mengarang, Sandra selalu merasa mendapat kesulitan yang besar 
  karena ia harus betul-betul mengarang. Ia tidak bisa bercerita apa adanya seperti anak-anak 
  yang lain. Untuk judul apa pun yang ditawarkan biu Guru Tati, anak-anak seklasnya tinggal 
  menuliskan kenyataan yang mereka alami, tapi Sandra tidak, Sandra harus mengarang. Dan 
  kini, Sandra mendapat pilihan yang semuanya tidak menyenangkan. 

        Ketika berpikir tentang keluarga kami yang berbahagia, Sandra hanya mendapatkan 
 gambaran tentang sebuah rumah yang berantakan. Botol-botol dan kaleng-kaleng minuman 
 yang kosong berantakan di meja, lantai, bahkan sampai ke atas tempat tidur. Tumpahan bir 
 berceceran di atas kasur  yang sepreinya terseret entah kemana. Bantal-bantal tak 
 bersarung. Pintu tak pernah tertutup dan sejumlah manusia yang terus menerus mendengkur 
 bahkan ketika Sandra pulang dari sekolah. 
      “Lewat belakang anak jadah, jangan ganggu tamu Mama”. Ujar sebuah suara dalam 
 ingatannya yang ingin sellau dilupakannya. 
 

Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam teks adalah…. 
A. orang pertama    
B. orang ketiga    
C. orang kedua dan ketiga 
D. orang kedua    
E. orang pertama dan kedua  

 
39. Pendeskripsian watak tokoh “mama” dalam kutipan tersebut melalui…. 
A. penuturan langsung  
B. pikiran tokoh    
C. tanggapan tokoh lain 
D. dialog antartokoh    
D. lingkungan tokoh   
 

 
 40.  Amanat yang terdapat dalam dalam kutipan tersebut adalah … 
A. Orang tua bila dipengaruhi pergaulan bebas dan minuman keras dapat menghilangkan kasih 
  sayang kepada anaknya. 
B. Anak tidak boleh melawan kepada orang tua karena sorga terletak di bawah telapak kaki ibu 
C. Berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita 
D. Berbaktilah kepada orang tua dengan cara belajar dan terus menuntut ilmu. 
E. Setiap orang pasti memiliki masalah, tetapi janganlah hanyut dalam masalah yang menimpa diri 
 tersebut.   
 

 


