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PENILAIAN AKHIR SEMESTER 
MADRASAH ALIYAH NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO 

Tahun Pelajaran 2020-2021 
 

 
 
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 SALAH SATU JAWABAN YANG ANDA ANGGAP PALING BENAR ! 
 

"Oo, kau marah, Pak Tua? Ah, sudah tua suka 
marah-marah!" 

"Huss! Apakah kau anggap aku ini pak 
tuamu?" 

"Aku bukan kangmasmul" bentak kakek-
kakek itu lagi. 

"Oo, iya! Tentunya aku harus memanggilmu 
mbah,ya! Aku lupa, sungguh. Tapi sehetulnya 
awal tadi telah aku ingatkan jika aku bersalah. 
Siapa bersalah wajib diingatkan. Jika tidak 
demikian? Coba gambarkan, betapa banyak 
kesalahan yang akan kuperbuatselanjutnya." 

Kakek itu tertunduk. Wajahnya berubah 
terang. Lalu bicara dengan suara yang tak berdaya. 
"Betulkah bicaramu? Aku sudah tampak sangat 
tua?" 

"Mengapa?" 
"Pantas kau panggil mbah?" 
"Hi-hi-hi! Pertanyaanmu itu! Kau sekarang 

kentara sekali merasa sedih! Mengapa" Apakah 
karena umurmu yang lanjut, apa karena tidak tahu 
bahwa kau sudah tua?" 

"Jangan bersenda-gurau, Kenes, aku betul-
betul bertanya!" 

 
Tikungan di Dekat 
Bendungan oleh St. 
Ismariasita 

 
1. Konflik yang tergambar dalam kutipan cerpen 

tersebut tentang … 
a. panggilan yang disampaikan kepada kakek 

dengan kata mbah dan mas 
b. kecemasan tokoh kakek akan ketuaan 

usianya 
c. ketidakcocokan penggunaan kata sapaan 

dengan realitas 
d. tokoh Kenes menentukan usia seseorang, 

sudah tua ataukah masih muda 
e. kakek dan Kenes memperebutkan sapaan 

mbah dan mas 
 
 
 

2. Akibat konflik dari cerpen di atas adalah… 
a. kakek dan Kenes memperebutkan sapaan 

mbah dan mas 
b. kecemasan tokoh kakek akan ketuaan 

usianya 
c. kakek marah kepada Kenes yang 

menyebutnya tua 
d. kakek merasa sedih di hadapan Kenes  
e. Kenes mengejek kakek dengan seenaknya 

3. Watak tokoh Kakek dalam kutipan cerpen 
tersebut adalah.... 
a. pemarah  c. pemalu e. perasa 
b. pendendam d. penyabar  

4. Pendiskripsian watak tokoh Kakek 
menggunakan cara … 
a.  analitik 
b.  lingkungan hidup tokoh 
c.  dialog antartokoh 
d.  perilaku tokoh 
e. dialog antar tokoh & perilaku tokoh 

5. Bacalah kutipan cerpen berikut! 
Aku masih saja khawatir. Ramalan dukun-

dukun itu mulai lagi mengganggu pikiranku. Kau 
juga mulai diganggu ramalan mereka? Tidak. Kita 
tidak boleh terpengaruh oleh ramalan-ramalan. 
Kita harus berdoa semoga ramalan itu tidak akan 
menimpa Lasuddin. 

Aku masih ingat, mereka menyebarkan ke 
seluruh kampung ramalan-ramalan itu. Benarkah 
akan terjadi seperti yang mereka katakan, bahwa 
semua keturunan kita akan musnah di ujung pisau 
sunat? Yakinkah kau akan itu? Kita berserah saja 
kepada-Nya. Doakanlah Lasuddin. Bukankah hal 
ini harus dilalui setiap, pengikut Islam sejati? 

Dari: Panggilan Rasul 

Karya: Hamzah Rangkuti 

Amanat yang tersirat dari penggalan cerita 
pendek di atas adalah .... 

a. Jangan mempercayai ramalan dukun. 
b. Tidak perlu khawatir atas ramalan dukun. 
c. Berdoalah agar tidak kena ramalan dukun. 
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d. Jangan khawatir; ramalan dukun tidak 
mungkin terjadi. 

e. Berserah diri kepada Tuhan tidak akan kena 
ramalan dukun. 

6. Sudut pandang penggalan cerpen di atas adalah 
…. 
a. orang pertama pelaku sampingan 
b.  orang pertama pelaku utama 
c.  orang kedua pelaku utama 
d.  orang ketiga pelaku utama 
e. orang ketiga serba tahu 
 

7.  Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
Mereka tak dapat berkata, sesuatu apa, 

hanya Pak Haji saja yang perlahan-lahan 
membacakan ayat-ayat Qur'an untuk menenangkan 
hati Pak Balam dan juga hati mereka semua. 
Kemudian Pak Balam tiba-tiba memutar kepalanya 
dan memandang pada Wak Katok, dan sinar 
matanya berubah jadi kencang, kuat, dan keras. 
Dia berkata dengan suara gurau: 

"Karena engkaulah Wak Katok, aku harus 
menebus  dosaku dulu seperti ini..." 
                                                                               
Harimau! Harimau! 
 
Nilai agama yang tersirat dalam kutipan novel 
tersebut adalah .... 

a. memberikan wasiat sebelum meninggal 
dunia 

b. membaca ayat suci untuk menenangkan hati 
c. tidak boleh berkata kenceng dan keras-keras 
d. melakukan ibadah ke tanah suci untuk 

mengakui dosa 
e. menebus dosa dengan cara yang tidak baik 
 

8. Bacalah penggalan berikut! 
Tina  : Tuhan menakdirkan semua nasib 

manusia, kita hanya menjalani; 
Ibu  : Nah, pikiran begitu itulah yang tak 

kusukai,kau sudah ditakdirkan Tuhan 
punya suami buta, tidak adakah usahamu 
untuk mengubah takdir itu? Sebab takdir 
itu baru jatuh setelah manusia berusaha. 
Tina, kau bukan anakku jika kau tidak 
berani melawan takdir yang pahit. 

Tina  : Aku sudah berusaha, Abas juga sudah 
berusaha, dan inilah hasilnya. Kami dapat 
membelanjai diri untuk hidup sehari-hari. 

 
Konflik yang terjadi antara tokoh Tina dan Ibu 
didasari oleh.... 

a. pandangan mengenai takdir 
b. perbedaan takdir manusia 
c. pasrah menjalani takdir 
d. usaha melawan takdir 
e. nasib merupakan takdir 

 
 
 

9. Bacalah penggalan drama berikut 
Gadis  : Aku tidak mengemis nyawa pada 

Tuan! 
Van Dijk  : Akan kita lihat nanti .... Hei kau 

Ibu! Siapkan dirimu! Kini 
giliranmu! 

Ibu  : Tidak! Tidak! Biarkan aku pulang. 
Demi kemanusiaan. Aku punya 
anak dua  orang, masih kecil-kecil. 
Mereka terkunci. Jika aku harus 
mati buat mereka aku akan 
menerima dengan senang hati. 

 
Kesimpulan dari penggalan dialog di atas yang 
paling tepat adalah .... 
a. Seorang gadis desa dan seorang ibu melawan 

perintah Van Dijk sehingga mereka 
mendapat siksaan. 

b. Seorang ibu lebih rela mati untuk anak-
anaknya daripada harus menurut perintah 
Van Dijk. 

c. Van Dijk marah-marah kepada seorang gadis 
dan seorang ibu, karena tidak mau melayani 
perintahnya. 

d. Seorang ibu tidak mau menurut terhadap 
perintah atasannya. 

e. Seorang gadis dan seorang ibu disiksa oleh 
Van Dijk karena mereka bermasalah. 

 
10. Bacalah kutipan drama berikut! 
Satilawati  : (berasa kasihan) Maafkanlah 

segala perkataanku yang kemarin 
itu, Kartili. Jangan dimasukkan ke 
dalam hati. 

Kartili  : (tersenyum) Tentu tidak, 
Satilawati. Aku mengerti 
keadaanmu kemarin itu. Sekarang 
aku memuji kesetiaanmu terhadap 
Ishak. Sungguh pun telah 
engkauketahui,bahwa ia .... 

Satilawati  : Gila, ya. Tapi ada sesuatu, suara 
halusku mengatakan, bahwa ia akan 
baik lagi. Baik selama-selamanya. 

Kartili  : Itu yang kuhargakan tinggi, 
Satilawati: kepercayaanmu kepada 
diri sendiri. 

Satilawati  : Dan biarpun ia tidak baik 
kembali, aku tidak juga dapat 
mengikatkan diriku kepada orang 
lain. 

Watak tokoh Satilawati berdasarkan kutipan 
drama di atas .... 

a. baik hati, belas kasih, egois 
b. setia, penuh keyakinan, percaya diri 
c. keras kepala, cepat tersinggung, baik 
d. pemarah, setia, keras kepala 
e. baik, egois, baik 
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11. Bacalah kutipan drama berikut dengan 
seksama! 

Asdiarti  : Kenapa? 
Yanti  : Sangat ruwet! 
Asdiarti  : Kau dipaksa kawin oleh orang tuamu? 
Yanti : Antara lain itu. Tapi banyak lagi 

soalnya. 
Asdiarti  : Apa? 
Yanti : Ah, sudahlah. Sebaiknya kau tak usah 

memaksaku mengatakannya. Sulit. 
Terlalu sulit. 

Asdiarti  : Yah, aku tahu kau kerasan di rumah. 
Yanti  : (memandang) 
Asdiarti  : Itu persoalan yang banyak kita rasakan 

bersama. 
Yanti  : Kau juga mengalami seperti itu? 
Asdiarti  : Memang, cuma persoalanku tidak 

seberat persoalanmu. 
Bagian dialog yang mendukung watak tokoh 
(Yanti) yang tertekan karena banyak masalah 
adalah .... 

a. (memandang) 
b. Kau juga mengalami seperti itu? 
c. Sangat ruwet! 
d. Ah, sudah. 
e. Terlalu sulit. 
 

Puisi berikut untuk soal nomor 10 sampai 
dengan 12.  
Bacalah puisi berikut dengan saksama!  

 
Karangan Bunga  

Tiga anak kecil  
Dalam langkah malu-malu  
Datang ke Salemba  
Sore itu  
"Ini dari kami bertiga  
Pita hitam dalam karangan bunga  
Sebab kami ikut berduka  
Bagi kakak yang ditembak mati siang 
tadi."  

12. Maksud puisi tersebut adalah ...  
a. menceritakan tiga anak kecil datang  
b. menggambarkan anak kecil yang malu-malu  
c. menceritakan peristiwa sore itu  
d. menunjukkan pita hitam dalam karangan 

bunga  
e. menggambarkan peristiwa kedukaan  

13. Makna lambang kata "pita hitam" dalam puisi 
tersebut adalah tanda …  

a. bersedih  c. berdoa e. berharap 
b. berduka   d. bermohon 

14. Amanat puisi tersebut adalah ...  
a. Perjuangan sekelompok anak kecil yang 

turut berduka.  
b. Segeralah ke Salemba untuk menuntut 

keadilan.  
c. Berjuanglah untuk mempertahankan 

golongan tertentu.  

d. Hendaklah kita menghargai pengorbanan 
yang membela kebenaran.  

e. Segala perjuangan bila tidak dilandasi 
dengan keimanan akan terkalahkan. 

15.  Ah, rumput, akar. 
 jangan turut mengering 

 jangan mati kaku di tanah terbaring 

 Nanti, nantikanlah! 

 dengan sabar dan tabah 

 sampai hujan turun membasahi bumi 
     (Waluyati) - 

Kata yang mcmpunyai makna lambang pada 
bait puisi di atas adalah ....  

a. rumput  c. mati kaku e. Hujan 
b. mengering  d. terbaring.  

16. Hakam : Tidak. Aku sudah merokok, tadi. 
Cecep : Ah, jangan jual mahal! Aku sudah 

tahu beberapa hari ini perutmu 
tidak terisi dengan teratur. Tukang 
warung ini merengut saja, kan ? 
Ya, kau tidak dapat 
menyalahkannya, bukankah 
modalnya kecil sehingga ia akan 
pusing memutar roda usahanya jika 
banyak orang berutang seperti kau. 

Hakam : (diam memandang ke laut) 

Cecep:          Cobalah rokok tidak halal 
ini!Barangkali rasanya lebih enak 
daripada rokok halal jika memang 
yang halal tidak ada. Bukankah 
engkau sering mengatakan cara 
kerjaku mendapat uang dengara 
cara yang tidak halal? 

Hakam : Aku sudah merokok. 

Cecep :Ah, kau! Di kota ini kita tidak 
dapat hidup jika tidak ulet. Dan 
keuletan kadang-kadang memaksa 
kita melepas semua ukuran yang 
kita tahu (menghembus asap rokok, 
mengejek). 

Hakam : Itulah ’ yang aku tidak mau! 

Cecep :(meny,eringai) Dan begitulah kau 
jadinya. Kelaparan, perenung, 
paa’ahal ranak ist.rimu menunggu 
hasil kerjamu! 
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Sifat Cecep dalam penggalan drama di atas 
yang tepat adaiah ....  

a. ulet dalam menghadapi kehidupannya 
b. teguh rraemegang prinsip karena ia menaati 

norma agama  
c. menghalalkan semua cara 
d. rajin melakukan ibadah 
e. tidak berani berbuat yang tidak ia sukai 

 
17. Perhatikan ilustrasi berikut! 

Pak Hadi seorang sarjana Elekro, Sehari-
harinya jarang berbicara tetapi beliau pandai 
bergaul dengan siapa saja. Dia pun seorang 
pintar yang tidak sombong dengan 
kepintarannya.Bahkan sering beliau merendah 
bila berbicara. 

Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan 
keadaan pak Hadi sesuai dengan ilustrasi di 
atas adalah….. 
a. Air beriak tanda tak dalam   
b. Air tenang menghanyutkan   
c. Tong kosong nyaring bunyinya 
d. Adat teluk timbunan kapal 
e. Bagai ilmu padi kian berisi kian merunduk 

18. Tersebutlah pula perkataan Indera Bangsawan 
pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu 
padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah 
gua yang ada di padang itu dan bertemu 
dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi 
neneknya dan menceritakan bahwa Indera 
Bangsawan sedang berada di negeri Antah 
Berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. 
Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Bureksa 
dan harus membayar upeti. Kalau tiada 
demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh 
Bureksa. Ditambahkan bahwa Raja Kabir 
sudah mencanangkan barang siapa yang dapat 
membunuh Bureksa itu akan dinikahkan 
dengan anak perempuannya yang terlalu elok 
parasnya itu. . . . . 
Sumber: Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik 
1, Liaw Yock Fang,Erlangga 1991 

Latar tempat hikayat tersebut . . . . 

a. tempat tinggal raksasa 
b. istana Bureksa 
c. hutan yang lebat 
d. istana Raja Kabir 
e. negeri Antah Berantah 

19.   BUAH RINDU 

Datanglah engkau wahai maut 

Lepaskan aku dari nestapa 

Engkau lagi tempatku terpaut 

Di waktu ini gelap gulita 

Kicau murai tiada merdu 

Pada beta bujangga Melayu 

Himbau pungguk tiada merindu 

Dalam telingaku seperti dahulu 

Amir Hamzah 

Berdasarkan isinya, puisi di atas termasuk ….  
a. Romans  c. Himne e. Epigram 
b. Ode  d. Elegi  

 
20.  Lamalah sudah aku mencari 

Berkelana kembali kian kemari 

Bersuka raya di taman sari 

Baru sekarang ‘ku mengerti 

Bahwa bahagia di dalam hati 

                                          (Sanusi Pane) 
Sajak di atas menggambarkan …. 

a. Orang yang merasa berbahagia karena hasil 
yang telah dicapainya. 

b. Orang yang telah menjumpai apa yang dicari 
selama mengembara. 

c. Orang yang mencari kesunyian dan 
kedamaian dalam dirinya sendiri. 

d. Orang yang mencari kebahagiaan melalui 
kedamaian dalam hatinya. 

e. Orang yang mengembara ke mana-mana 
mencari ketenangan hidup. 

 
Berikut ini disajikan teks hikayat untuk menjawab 
soal nomor 19 dan 20. 
 Raja Azabach dan isterinya yang sedang 
hamil harus lari meninggalkan istana dan ibu 
negeri mereka. Permaisuri melahirkan seorang 
putra yang tiada dapat dibawanya bersama-sama 
dan harus ditinggalkan dalam rimba. Anak itu 
didapatkan oleh seorang kepala penyamun dan 
dipeliharanya hingga besar. Kepala penyamun 
tertangkap dan  dibawanya bersama-sama anak 
buahnya ke hadapan raja. Baginda amat suka 
melihat anak yatim piatu dan memberinya nama 
Bachtiar. Dia sangat dikasihi oleh raja dan pejabat 
pangkat yang penting. Oleh karena itu, pembesar 
dengki akan dia dan ingin mencelakakannya 
dengan membuat fitnah atau menceritakan hal 
yang dibuat-buat. Bahkan menganjurkan raja 
untuk  membunuh Bachtiar. Tiba-tiba datang 
kepala penyamun dan dibuktikan bahwa Bachtiar 
itu anak raja. Akhirnya Bachtiar dibebaskan dan 
menteri-menteri yang berkhianat dihukum mati. 
Kerajaan diserahkan kepada Bachtiar. 
21. Amanat yang terkandung dalam kutipan teks 

hikayat sastra melayu klasik tersebut  
adalah…. 

a. hendaknya untuk meraih sesuatu harus 
dengan segala cara. 

b. angan menjadi seorang penyamun karena 
hidup akan sengsara. 
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c. hendaknya orang yang bersalah dihukum 
mati. 

d. hendaknya jangan iri kepada keberhasilan 
orang lain.  

e. raja yang baik harus menyerahkan tahta 
kerajaan kepada anaknya. 

22. Isi hikayat sastra melayu klasik tersebut  
adalah…. 

a. kehidupan penyamun dalam rimba. 
b. berpisahnya orang tua dan anak dalam 

rimba. 
c. pembesar kerajaan yang iri hati kepada 

Bachtiar. 
d. bertemunya anak dengan orang tua yang 

dulu pernah ditinggal dalam rimba. 
e. kepala penyamun dan anak buahnya yang 

tertangkap. 
 

Doa 
Dengan apakah kubandingkan pertemuan kita, 

kekasihku? 

Dengan senja samar sepoi, pada masa 
purnama meningkat naik, setelah 
menghalaukan panas payah terik. 

Angin malam menghembus lemah, menyejuk 
badan, melambung rasa menayang pikir, 

membawa angan ke bawah kursimu. 

Hatiku terang menerima katamu, bagai 
bintang memasang lilin. 

Kalbuku terbuka menunggu kasihmu, bagai 
sedap malam menyirak kelopak. 

Aduh kekasih hatiku. Isi hatiku dengan 
katamu, penuhi dadaku dengan cayamu, biar 
bersinar mataku sendu, biar berbinar gelakku 

rayu. 

Amir Hamzah  

23. Maksud puisi tersebut adalah ..... 
a. Kerinduan manusia bertemu dengan 

Tuhannya. 
b. Hasrat manusia mencari Tuhan 
c. Suasana pertemuan manusia dengan 

Tuhannya. 
d. Ketenangan hati manusia bertemu dengan 

Tuhan. 
e. Perasaan manusia yang ingin menyatu 

dengan Tuhan. 
24. Makna lambang kata “ kekasih” dalam puisi 

tersebut adalah …. 
a. Sahabat  c. Tuhan e. Ibu 
b. Teman dekat d. Pacar 

 
 
 

25. Bacalah beberapa kalimat di bawah ini!   
1. Pemakaian ungkapan dan kiasan dalam  

kalimat menjadikan cerita agak terasa 
berat. 

2. Cara menutup cerita membuat pembaca 
mengulang kembali agar dapat mengerti 
dan menikmati cerita yang disampaikan. 

3. Untuk dapat memahami cerita ini pembaca 
terpaksa berpikir lebih dalam. 

4. Pembaca bertanya-tanya tentang akhir 
cerita selanjutnya. 3Banyaknya bahasa 
Melayu dan bahasa Belanda yang 
digunakan membuat pembaca tidak 
mengerti. 

5. Banyaknya bahasa Melayu dan bahasa 
Belanda yang digunakan membuat 
pembaca tidak mengerti. 

Urutan kalimat resensi yang tepat  adalah.... 
a. 1, 2, 3, 4, 5 
b. 2, 4, 5, 1, 3 
c. 2, 4, 5, 3, 1 
d. 4, 1, 2, 5, 3 
e. 4, 2, 1, 3, 5 

26. Disajikan puisi yang rumpang. 
        Sajak Kita 

Dik, pagi kita cerah 

Akankah hari ini kita indah 

Dik, jika senja kita merah 

Mungkinkah malam benderang dengan sinar 

mentari 

Dik, rimba kita gersang 

Sanggupkah kita menadah hujan-Nya 

Kelak kita Dia curahkan diam-diam. 

… 

   Sutoyo 

Kalimat yang bermajas untuk melengkapi bagian 
rumpang puisi tersebut adalah .... 

a. Malam begitu indah 
b. Cinta kita selalu ada 
c. Pasti bahagia dan derita tetap ada 
d. Jangan lupa hidup ini sementara 
e. Adakah rumah yang ramah untuk kita 

27. Disajikan teks puisi.  
        Terbangkan Puisiku 

tak usah menghiburku lagi, angin 

belukar telah menari dan dedaunan mewarnai 
langit 

namun jelaga memasung gelisahku di 
hamparan kelam 

aku tak bias mengikutimu, angina 
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walau sayap berpuisi ingin membawaku bebas 

 tak terbentur segala bentuk takut 

tak usah menghiburku lagi, angina 

dan kau semakin berembus 

semilir tak bias membebaskanku 

namun terbangkanlah puisi-puisiku 

                                   Ida Rana Isaura 

Kalimat kritik yang tepat untuk puisi tersebut 
adalah … 

a. Sajak  ‘Terbangkan Puisiku” menarik karena 
penyair cermat menggunakan diksi, rima dan 
irama. 

b. Penyair masih perlu berlatih memadatkan 
ungkapan dan cermat memilih kata agar 
lebih mengesankan 

c. Jangan ragu membuat ungkapan yang padat 
agar pembaca lebih terkesan dengan puisi 
tersebut 

d. Kata-kata yang lebih padat sehingga 
imajinasi pembaca lebih terbuka dan bebas 
dalam menafsirkan puisi tersebut. 

e. Penyair sudah  menunjukkan kepekaan yang 
cukup baik dalam mengolah unsure bunyi 
bahasa. 

28. Disajikan kutipan dialog. 
Nita : Fik, kamu mengerti tidak akibat orang 

yang suka mengonsumsi narkoba? 

Ifik : Tahu, Kak. Kan sudah diajarkan dan 
dijelaskan panjang lebar oleh dokter 
sekolah kami. 

Nita : Tetapi, mengapa kamu tidak melarang 
teman kamu si Kiki. 

Ifik : Kakak Nita saja yang memberitahukan 
karena kalau saya, tidak mau menurut. 

Nita : Ya, kamu jangan mencontoh dia ya. 
Kalau sudah terperangkap, menyesal juga 
tidak ada gunanya. Ibarat peribahasa, 
"...". 

Peribahasa yang tepat untuk melanjutkan dialog 
tersebut adalah ... 

a. Tergantung di akar lapuk. 
b. Nasi sudah menjadi bubur. 
c. Menangguk di air keruh. 
d. Berumah di tepi pantai. 
e. Besar kapal besar gelombang. 

 
 

29. Berikut ini disajikan kutipan esai sastra. 
Dalam novel Laskar Pelang , Andre Herata 

menampilkan sebuah cerita yang nyata tentang 
kegigihan guru dan murid dalam berjuang untuk 
dapat menikmati pendidikan di tingkat pendidikan 
dasar. Pendidikan kaum miskin yang tidak mampu 
bersekolah yang lebih layak. Dengan 
menampilkan para pemain sebenarnya yang 
memiliki karakter kuat dan pejuang, Andre 
menuturkan pengalaman realnya dengan runtut 
dan baik dalam novel yang ditulisnya. Novel yang 
mengambil setting di daerah Belitong, seperti 
kisah sebenarnya, menyuguhkan pemandangan 
dan imajinasi yang kuat bagi para pembaca. Andre 
Herata adalah salah seorang murid SD 
Muhammadiyah Belitong yang juga penulis novel 
ini menuturkan pengalamannya secara real dan 
akurat. Inilah salah satu kekuatan yang ada di 
dalam novel ini. Novel yang monumental ini, juga 
diangkat menjadi film, yang juga mendapat 
sambutan yang luar biasa bagi semua kalangan. 
Film Laskar Pelangi memberikan angin dan 
kekuatan baru bagi perfilman di Indonesia. …. 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi penggalan 
esai sastra tersebut adalah tersebut … 

a. Benar kan, kalau perfilman Indonesia sedang 
tidur nyenyak. 

b. Harus kita akui bahwa film barat memiliki 
kualitas baik.. 

c. Kita harus mengakui bahwa film Indonesia 
sudah mulai bangkit. 

d. Perlu diperluas jangkauan distribusi novel 
yang ada di masyarakat. 

e. Sutradara banyak yang mengakui kekuatan 
film Laskar Pelangi. 

 
30. Cermati kutipan resensi berikut dengan 

saksama! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam novel Meniti Jarah Hati Irwan Kelana 
mencoba meramu konflik ideologi umum yang 
terjadi di kampus dengan pernak-pernik 
percintaan dua insan yang berbeda latar 
belakangnya. Novel ini memenangkan 
Sayembara Menulis 2004 yang 
diselenggarakan oleh Klub Perpustakaan 
Indonesia bekerja sama dengan Penerbit Balai 
Pustaka. Namun, yang paling penting ialah 
Irwan mencoba menyajikan sebuah realita 
dengan cara yang amat santun. Satu hal yang 
patut diacungi jempol di tengah maraknya 
buku-buku fiksi berbau seksualitas 
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Kalimat resensi yang mengungkapkan keunggulan 
novel sesuai kutipan tersebut adalah … 

a. Dengan membahas novel ini kita dapat 
masukan tentang kehidupan manusia sehari-
hari di kampus. 

b. Novel ini menyajikan realita dengan cara 
yang amat santun. 

c. Novel ini memenangkan  Sayembara 
Menulis 2004 yang diselenggarakan oleh 
Klub Perpustakaan Indonesia bekerja sama 
dengan Penerbit Balai Pustaka. 

d. Buku-buku fiksi berbau seksualitas dewasa 
ini merupakan tantangan yang bisa 
dikendalikan oleh Irwan. 

e. Novel ini sangat digemari oleh remaja, 
khususnya mahasiswa 

31. Kami berempat baru saja turun dari kereta api 
di stasiun Palmerah, Jakarta Selatan(1). Kami 
berasal dari kampung dan masing-masing 
menenteng sebuah tas sederhana berwarna 
gelap(2). Eh, begitu keluar dari stasiun, kami 
digeledah di sekitar gedung MPR/DPR yang 
memang letaknya dekat stasiun(3).Gedung itu 
megah dan dibangun secara artistik(4). 
Akhirnya, polisi menangkap saya dan 
membawa ke markas(5). Kami diumumkan 
sebagai tersangka pembawa senjata tajam, 
padahal kami hanya berdagang benda 
tersebut(6). 

Kalimat sumbang yang terdapat pada 
paragraph tersebut adalah kalimat… 

a. (1) c. (3)  e. (5) dan (6) 
b. (2) d. (4)  

 
Kutipan berikut untuk nomor 30 – 36 

Pahamilah isi kutipan dengan cermat 

 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. 

32. Sudut pandang yang digunakan pengarang 
dalam teks adalah…. 

a. orang pertama    
b. orang kedua   
c. orang ketiga 
d. orang pertama dan kedua 
e. orang kedua dan ketiga 

33. Watak “mama” dalam kutipan tersebut 
adalah….. 

a. angkuh  c. bimbang e. egoistis 
b. kasar  d. lemah  

34. Pendeskripsian watak tokoh “mama” dalam 
kutipan tersebut melalui… 

a. penuturan langsung    d. lingkungan tokoh 
b. dialog antartokohe.tanggapan tokoh lain 
c. pikiran tokoh 

35. 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.   

36. Cermati kutipan puisi berikut dengan 
saksama! 

Andai esok tak ada lagi mentari 

Arah langkah terhenti seketika 

Langit berubah warna kelabu 

... 

Bunga-bunga mendadak layu 

Kalimat yang bermajas yang tepat untuk 
melengkapi bagian rumpang puisi tersebut 
adalah ... 

a. Gerimis pun mulai reda lagi. 
b. Udara dingin   
c. Angin dan embun pagi berhenti menyapa. 
d. Tanpa lentera akan gelap s 
e. Pembawa berita bercerita. 
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37. ”Tapi itu juga tempat nenek, ” kata Sutan, ”di 
mana ada rusa ada nenek. ” Maksudnya 
harimau. 

”Husss, ”kata Wak Katok. ”Jangan disebut-
sebut namanya. ” 

Mereka cepat berpakaian. Buyung 
menyandang senapan lantak Wak Katok. Wak 
Katok tahu, bahwa dalam terang remang-
remang dini hari, mata Buyung yang muda 
lebih tajam dari matanya, dan dia pun tahu, 
meskipun belum mengakuinya di depan umum, 
bahwa Buyung lebih pandai menembak dari 
dia. Sutan membawa parang panjang dan 
pisau belatinya. Wak Katok hanya membawa 
pisau belati saja. 

Dari Harimau! Harimau! karya Mochtar Lubis 

Unsur moral yang disampaikan melalui 
penggalan novel di atas adala.h ....  

a. mengakui kelebihan orang secara satria 
b. mangakui lebih pandai dari orang lain bila 

kenyataan demikian 
c. mencemburui orang yang lebih pandai 
d. mengusahakan agar orang cepat mendapat 

celaka  
e. selalu mencari keringanan 

38. Kaulah kandil kemerlap 
Pelita jendela di malam gelap 

Melambai pulang perlahan 

Sabar, setia selalu 

Rima larik pertama bait puisi tersebut 
menggunakan … 

a. Rima mutlak 
b. Rima berpeluk 
c. Rima tegak 
d. Rima terbuka 
e. Rima aliterasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Hanya kepedihan 
Yang s’lalu datang menertawakanku 
Engkau belahan jiwa 
Tega meneri indah di atas tangisanku 

 

Larik lagu yang tercetak miring tersebut 
menggunakan majas … 

a. Litotes 
b. Sinekdok totem propart 
c. Sinekdok pars pro toto 
d. Personifikasi 
e. Alegori 

 
 

 
40. Cermatilah cerpen berikut! 

Gang Haji Abdul Jalil adalah sebuah Gang 
sempit yang terletak persis didepan 
kuburan karet yang terkenal itu. Sebuah 
gang sempit yang tak berarti, sehingga 
kau tidak akan menjum-pai dalam kartu 
pos bergambar untuk promosi 
parawisata., seperti Taman Mini Monas, 
Dunia fantasi Ancol, Hotel Indonesia, 
dan lain sebagainya. Tapi inilah gambar 
kota yang sebenarnya, di mana penduduk 
tinggal tumplek berdesakan. 

Paragraf di atas menggunakan jenis paragaraf   
… 

a. narasi 
b. argumentasi 
c. persuasi 
d. deskripsi 
e. persuasi 

 


