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SASTRA-INDONESIA-X-BHS 
 

 

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 Distikon 
 E Dram 
3 Komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak 

melalui tingkah laku (acting) atau dialog yang dipentaskan adalah pengertian dari… 
 A Soneta 
 B Drama 
 C Puisi 
 D Balada 
 E Gurindam 
4 Berikut ini termasuk persiapan pementasan drama, kecuali.... 
 A Menghafal Teks 
 B Memahami cerita 
 C Bloking dan ekspresi 
 D Latihan vocal 
 E Meditasi dan mediasi 
5 Kalimat dalam teks drama yang ditulis dalam kurung, tidak didialogkan, melainkan 

diaktingkan disebut... 
 A Monolog 
 B Pantomim 
 C Prolog 
 D Kramagung 
 E Dialog 
6 Watak atau karakter tokoh dalam drama dapat ditampilkan mellaui beberapa hal berikut, 

kecuali... 
 A Gerak 
 B Bloking 
 C Dialog 
 D Ekspresi 
 E Mimik wajah 



7 Berikut ini termasuk unsur yang harus ada dalam pementasan drama, kecuali... 
 A Panggung 
 B Pemain 
 C Penonton 
 D Naskah 
 E Sutradara 
8 Pada tahap persiapan pementasan drama, seorang sutradra melakukan seleksi untuk memilih 

pemeran yang sesuai dengan peran yang akan dimainkan. Tahapan ini disebut... 
 A Akting 
 B Casting 
 C Bloking 
 D Editing 
 E Lighting 
9 Romeo : Petunjuk cinta yang gaib telah mempersatukan aku ke hadapanmu. Dan untuk 

cinta  yang kudapatkan akan kutaruhkan segalanya. Tapi......aku seorang Montague..... 
Juliet : Dan aku seorang Capulet. Mengapa kita punya nama? Biarlah aku menjadi bukan 
Capulet dan kau bukan Montague, Romeo! 
Tema yang tersirat dari penggalan drama di atas adalah.... 

 A Kepercayaan 
 B Persahabatan 
 C Permusuhan 
 D Percintaan 
 E Pertentangan keluarga 
1
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Dahlan:    Kamis malam Jumat. Jumat apa? 
Rosana    : Malam Jumat Kliwon, Pak! Bukankah hari kelahiran ibu juga jatuh pada hari 
Jumat Kliwon? 
Dahlan    : Ya, beutl! Ibumu waktu mau meninggal kurang satu minggu sudah ada tanda-
tanda.....nasihat-nasihat berharga. Masa hidupnya banyak meninggalkan kesan teladan. 
Tetapi....juga ada kelemahannya. 
Rosana    : Kelamahan? Memang manusia tidak ada yang sempurna 
Dahlan    : Ya, jangan sampai menurun pada anak cucu. Ibumu dahulu sakit-sakitan karena 
banyak pikiran. Ikut-ikutan orang jual-beli perhiasan. Barangnya hilang, ibumu gigit jari 
menanggung hutang. Siapa lagi kalau bukan Bapak yang turun tangan? 
Rosana    : Bukankah pada diri Bapak juga ada kelemahannya? 
Dahlan    : Apa? Bapak rasa tidak ada! (Tongkat terjatuh, kemudian dipungut lagi) 
Rosana    : Maaf, Pak.. ibu bertambah sakit akibat Bapak dahulu sering mabuk judi, bukan? 
Ros masih ingat barang-barang rumah dilelang. Habis terjual! 
Dahlan    : Ya...., itu akibat perbuatan ibumu, tahu! (keras). Serakah dan mau menang 
sendiri. Mudah-mudahan pengalaman pahit, miskin, tidak terulang lagi! 
Pesan atau amanat yang terkandung dalam penggalan drama di atas adalah.... 

 A Sifat serakah dan suka berjudi membuat orang hancur 
 B Nasib manusia ditentukan oleh tuhan 
 C Sifat buruk menurun pada anak 

 D Manusia berusaha untuk sempurna 
 E Anak harus patuh pada orang tua 
1 Sukro : Sudahlah, Min! Suatu saat pasti berhasil. Jangan mudah putus asa! 



1 Jasmin : Tapi, saya sudah keluar modal banyak. Kapan sepeda motorku bisa kembali? 
Penggalan dialog di atas menggambarkan watak tokoh secara... 

 A Mutlak 
 B Lengkap  
 C Lahir  
 D Batin  
 E Langsung  
1
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Waktu itu sudah hampir jam satu. Sekolah sudah usai. Bahwa Andin belum pulang itulah 
yang menyebabkan Lisa terkejut. 
Lisa       : Kau masih ada di sini, Andin. Belum pulang? 
Andin    :  (Tidak menjawab. Ia hanya menggeleng dan terus melanjutkan membaca.) 
Penggalan drama tersebut memuat latar.... 

 A Tempat  
 B Waktu  
 C Suasana  
 D Alat  
 E Tempat, waktu, suasana, dan alat 
1
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Fenita : Kamu harus menentukan sikap. Pilih aku atau dia, sekarang juga! 
Verri : Beri aku kesempatan sekali lagi.... 
Fenita : Tidak perlu basa-basi, kalau tidak aku yang memutuskan, titik! 
Penggalan dialog di atas menunjukkan drama sampai pada bagian.... 

 A Pemaparan  
 B Konflik  
 C Klimaks  
 D Resolusi  
 E Penyelesaian 
1
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Amanda : Pengecut! Sedikit diserang kritik orang, engkau hendak melarikan diri. Untuk 
menjaga nama supaya jangan merosot. Aku sudah maklum. 
Billy : (Sambil menunjuk ke luar) Pergi daripadaku. Engkau boleh memusuhi aku. Untuk 
cita-cita aku bersedia mengorbankan segalanya juga cintaku. 
Watak tokoh Amanda dalam penggalan drama di atas adalah.... 

 A Pemarah  
 B Pembual  
 C Pemberani  
 D Sombong  
 E Bertanggung jawab 
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Maya : Pokoknya, Ibu harus setuju! 
Ibu : (menarik napas panjang kecewa) Dengan apa Ibu membayarnya? 
Maya : (terkejut dan gugup) Kan masih lama, Ibu. 
Ibu : Biaya kursus cukup besar, Maya. 
Maya : [ … ] 
Ibu : (dengan tersenyum) Nah, begitu. Ini gres putri Ibu. 
Dialog yang sempurna untuk melengkapi cuilan rumpang kutipan drama tersebut yakni … 

 A Iya deh, maya turuti nasihat Ibu. 
 B Maya, kita kini lagi kesulitan. 



 C Coba Kau mengerti kondisi Ibu. 
 D Baiklah Ibu akan beli yang baru. 
 E Coba Ibu pikirkan dulu. 
1
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Tidak menyerupai biasanya, Anton berpakaian begitu rapi sore itu keluar dari rumahnya. 

Terlihat pula ia membawa sesuatu di tasnya. Langkah kakinya begitu gagah menuju rumah 

Tika. Di rumah Tika sudah banyak teman-teman yang datang. Mereka berkumpul di tepi 

kolam renang. Rupanya Tika sedang merayakan ulang tahunnya. Begitu melihat Anton, 

Tika pribadi menyambut penuh keceriaan. 

Tika : “Selamat datang, Anton. Aku kira kau tidak akan datang.” 

Antin : “Untukmu selalu saja ada waktu luang.” (matanya memandang 17 lilin di tengah 

kolam renang). 

Tika : “Ah, sanggup saja kamu. Aku jadi tersanjung.” 

Anton : “Tika …. “ (memberikan sesuatu kepada Tika) 

Tika : “Terimakasih. Ini niscaya sesuatu yang istimewa.” 

Latar kawasan perayaan ulang tahun Tika yakni …. 

 A Di rumah Anton 
 B Di rumah Tika 
 C Di tepi kolam renang 
 D Di tengah kolam renang 
 E DI waktu sore hari 
1
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Sifat dasar yang harus diperankan pemain dalam drama sehingga memungkinkan untuk 
bertentangan dengan sifat yang dimiliki disebut …. 

 A Akting  
 B Laku  
 C Perwatakan  
 D Ekspresi  
 E Alur  
1
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Husna : Sakit apa, Mbak? 
Astuti : Sakit perut, sudah beberapa hari. 
Husna : Mbak selalu ke dokter ini? Apa setiap hari juga banyak pasiennya? (sambil melihat 
beberapa pasien yang menunggu) 
Astuti : Setahun saya begitu, setiap hari banyak dikunjungi pasien. Padahal dokter lain juga 
ada. 
Husna : Dokternya punya kelebihan? 
Astuti : ….. 
Husna : O, pantes jikalau kalau begitu. 
Astuti : Banyak orang yang sembuh ditangani dokter ini. 
Kalimat yang sempurna untuk melengkapi cuilan rumpang pada obrolan tersebut yakni … 

 A Ya, anaknya banyak, tujuh orang. 
 B Setahu saya beliau biasa saja. 



 C Dia dokter yang bertangan dingin. 
 D Dia punya apotek yang cukup besar. 
 E Obatnya selalu obat warung saja. 
1
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Agar terlihat bermuka jahat, pemeran antagonis memerlukan jasa.... 

 A Seni tata rias 
 B Seni tata busana 
 C Seni gerak 
 D Seni vocal 

 E Seni tata lampu 
2
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Setting sebuah drama mengandung unsur... 

 A Tempat terjadinya peristiwa 
 B Waktu peristiwa begulir 
 C Susana cerita dalam drama 
 D Tempat dan waktu cerita 
 E Tempat, waktu dan suasana cerita 
2
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Salah satu alasan perlunya berlatih pernapasan dalam memerankan drama adalah.... 

 A Membantu pengaturan dan pertahanan vokal selama pentas berlangsung 
 B Membantu pengaturan dan pertahanan nada selama pentas berlangsung 
 C Memperlancar dialog antarpemain selama pentas berlangsung 
 D Memperjelas ekspresi dan gerak anggota tubuh dalam mendukung peran 
 E Mempermudah pembedaan karakter dan sifat dasar pemeranan 
2
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Kata asal drama “draomai’ memiliki makna beraksi, bertindak, berbuat, dan berlaku. Kata 
tersebut bersala dari…. 

 A Jerman 
 B Yunani 
 C Spanyol 
 D Melayu 
 E Inggris 
2
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Jenis drama yang menggambarkan suasana suka cita yang biasanya berisi lelucon dan cukup 
digemari oleh semua kalangan karena akan menimbulkan tawa bagi yang menontonya 
merupakan jenis drama….. 

 A Tragedi 
 B Opera  
 C Komedi  
 D Melodrama  
 E Farce  
2
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Berikut meupakan unsur-unsur drama, kecuali…. 

 A Amanat atau pesan 
 B Plot  
 C Penokohan atau perwatakan 
 D Biografi pengarang 



 E Dialog 
2
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Berikut merupakan jenis-jenis drama, kecuali…. 

 A Opera  
 B Farce  
 C Tablo  
 D Sendratari  
 E Sektet  
2
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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) 
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. 
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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. 
Penggalan cerpen tersebut didominasi unsur intrinsik…… 

 A Setting  
 B Watak  
 C Alur  
 D Tema  
 E Amanat  
2
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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. 

(“Ulan
g 
Tahun 
Itu”, 
Gusti 
Harsel
o Age) 

Amanat cerpen diatas adalah …. 



 A Kasih sayang orang tua kepada anaknya. 
 B Tidak perlu berbohong kepada anak. 
 C Berikan kasih kepada anak. 
 D Hubungan orang tua dengan anak. 
 E Jangan menunda suatu pekerjaan 
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 “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!” 
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. 
3
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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!” 
Watak tokoh Ki Dalang Tua dalam kutipan cerpen berikut adalah ... 

 A Emosional  
 B Cerdas  
 C Cerewet  
 D Jahat  
 E Galak  
3
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(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 
3
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Berikut ini yang merupakan unsur lahir sebuah puisi, kecuali…. 

 A Citraan  



 B Diksi  
 C Nada  
 D Rima  
 E Majas  
3
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“Burung itu sangat merdu suaranya” 

Kalimat di atas mengandung citraan… 

 A Penglihatan dan pendengaran 
 B Penglihatan dan perabaan 
 C Pendengaran dan penglihatan 
 D Pendengaran dan perasaan 
 E Penglihatan dan perabaan 
3
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Berikut merupakan contoh kalimat yang menggunakan citraan penciuman dan pengecapan 

adalah…. 

 A Suaramu sangat merdu sekali 
 B Bau mulutmu sungguh manis 
 C Pegunungan itu sangat indah 

 D Busuk sekali sampah ini 
 E Manis sekali kata-katamu 
3
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Gaya bahasa yang memberikan sifat benda mati kepada manusia adalah… 

 A Hiperbola  
 B Personifikasi  
 C Depersonifikasi  
 D Metonimia  
 E Litotes  
3
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Bahkan batu-batu yang keras dan bisu 

Mengagungkan nama-Mu dengan cara sendiri 

Menggeliat derita pada lekuk dan liku 

bawah sayatan khianat dan dusta. 

Kutipan puisi di atas menggunakan gaya bahasa…. 

 A Litotes  
 B Metafora  
 C Hiperbola  
 D Ironi  
 E Personifikasi  
3
7 

Sawah hijau terbentang 

Pepohonan rindang menambah keindahan 

Burung-burung terbang dan berkicauan 

Terbang ke awan yang tinggi 

Membawa kesenangan dan kegembiraan 

Hamparan padang rumput nan hijau 

Memberikan kesejukan dalam diriku 

Larik puisi di atas yang mengandung imajinasi audio visual yaitu larik….. 



 A 1 
 B 2 
 C 3 
 D 4 
 E 5 
3
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Matahari pergi 

Bulan kehilangan arti 

Kau matahari, aku bulan 

………………………… 

Baris bermajas hiperbola yang tepat untuk melengkapi puisi di atas adalah…. 

 A Jika kau pergi, aku mati. 
 B Kau sungguh lelaki tak tahu diri. 
 C Di manakah cahayamu. 
 D Ku takkan pergi mencarimu 
 E Jika kau bunga, aku tangkainya 
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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." 

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

 A Bersedih  
 B Berdoa  
 C Berharap  
 D Berduka  
 E Bermohon  
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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." 

Amanat puisi di atas adalah ........  

 A Segeralah ke Salemba untuk menuntut keadilan.  

 B Perjuangan sekelompok anak kecil yang turut berduka.  

 C Berjuanglah untuk mempertahankan golongan tertentu.  

 D Hendaklah kita menghargai pengorbanan yang membela kebenaran.  

 E Segala perjuangan bila tidak dilandasi dengan keimanan akan terkalahkan.  

4 Gaya bahasa yang berisi sindiran halus yang biasanya digunakan untuk mengkritik suatu 



1 kelompok atau perseorangan disebut dengan gaya bahasa 

 A Metafora  
 B Litotes  
 C Hiperbola  
 D Sinekdoke  
 E Ironi  
4
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Berikut merupakan ciri-ciri puisi lama, kecuali… 

 A Terikat jumlah baris, rima, irama 
 B Tidak ada nama pengarang 
 C Gaya bahasa klise 

 D Lebih fantastis dan istana sentris 
 E Menggunakan bahasa baku 
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Puisi lama yang berisi tentang puji-pujin terhadap arwah leluhur disebut adalah… 

 A Bidal  
 B Syair  
 C Mantra  
 D Gurindam  
 E Pantun  
4
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Peribahasa yang sesuai dengan seseorang yang tidak memiliki pendirian yang tetap 

adalah…. 

 A Bagai air di daun talas 
 B Bagai air ditarik sungsang 
 C Bagai air dala gelas 
 D Bagai air dan minyak 
 E Bagai air tak berwadah 
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Sungguh tak dapat kusangka Hilman, karena ulahmu semua keluarga ini menanggung 

akibatnya. Lihat! ayah dan ibu menanggung malu, Kak Rosa kau buat sibuk mondar mandir 

pengadilan dan kantor polisi, dan aku harus membayar uang sewa pengacara untuk 

membelamu. Semua harta keluarga habis hanya untuk menyelesaikan masalah yang kau 

buat itu. 

Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah………. 

 A Karena nila setitik rusak susu sebelanga  

 B Menepuk air di dulang, terperci muka sendiri 

 C Semut di seberang lautan tampak, gajah di depan mata tak tampak 

 D Asam di darat, asam di laut 

 E Sepandai pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga 
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Berikut salah satu sastrawan yang tempat kelahirannya di Pulau Bali adalah..... 

 A Djamil Suherman 
 B Iwan Simatupang 
 C Sutardjin Calzoum B 



 

 D Putu Wijaya 
 E Nh. Dini 
4
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Salah satu sastrawan yang terkenal dengan sebutan Si Burung Merak adalah.... 

 A Hamka  
 B W.S Rendra 
 C Putu Wijaya 

 D Sanusi Pane 
 E Nh. Dini 
4
8 

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

 A Armin Pane 
 B Marah Roesli 
 C Sutan Takdir Alisjahbana 
 D Abdul Muis 
 E Aman Datuk Madjoindo 
5
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Berikut merupakan karya sastra yang dihasilkan pada pasa Pujangga Lama, kecuali.... 

 A Syair  
 B Pantun  
 C Hikayat  
 D Gurindam  
 E Noveled  


