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SASTRA-INDONESIA-XI-BHS 
 

 

1 Bacalah penggalan drama berikut! 

Ibu : (Tidak menoleh benar) Malam lebaran Narto, dengarlah tabuh itu bersahut-sahutan. 

Pada malam lebaran seperti ini dia pergi, pergi dengan tidak meninggalkan kata. 

Gunarto : (Agak kesal) Ayah …? 

Ibu : Keesokan harinya, hari lebaran, sesudah sembahyang aku memaafkan dosanya. 

Gunarto : Kenapa ibu ingat juga waktu yang lampau, mengingat kepada orang yang tak 

pernah lagi mengingat kita. 

Ibu : (Memandang Gunarto) Aku merasa ia masih ingat kita Gunarto. 

 

Yang tergambar dalam penggalan drama tersebut adalah konflik …. 
 A Sosial 
 B Fisik 
 C batin  
 D budaya  
 E Alam 
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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. Sungguhpun telah engkau ketahui, 
bahwa ia …. 
Satilawati : Gila, ya. Tapi ada sesuatu, suara halusku mengatakan, bahwa ia akan baik lagi. 
Baik buat selama-lamanya. 
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. 
Kejahatan Membalas Dendam, Idrus 
 
Watak tokoh Satilawati berdasarkan kutipan drama tersebut …. 

 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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Ibu : Pak Gi ini benar-benar seorang pejuang yang tak pernah melupakan cita-citanya. 

Anak : Cita-cita yang mana, Bu? 

Ibu : Bahwa yang tak kalah penting dengan perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Lha ini 

semua kan bukti keberhasilan beliau melawan kemiskinan? 

Anak : Ibu sendiri kenapa tidak mengikuti jejak Pak Gi? 

Ibu : Sebagai mantan bagian dapur umum, saya tetap berjuang terus, lho! Melawan kelaparan …” 

Kado Istimewa, Jujur Prananto 

Penggambaran watak Pak Gi yang diungkapkan pengarang pada penggalan drama tersebut  
melalui …. 

 A ciri-ciri fisik tokoh 
 B lingkungan sekitar tokoh 
 C perbincangan tokoh lain 
 D perasaan tokoh lain 
 E reaksi tokoh-tokoh lain 
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(a) Nuniek : Bagaimana, Tien, Tonymu? Apa dia datang dari Jakarta? 
 
(b)Hastien : datang sih sudah! Tapi dasar lelaki, bosan aku berurusan dengan dia. Lagi orang 
tuanya yang bawel itu, malah menyalahkan saya. 
 
(c)Nuniek : Lho! Emangnya yang salah siapa? 
 
(d)Hastien : Ya, jelas dong. Kalau aku enggak dikasih itu kan nggak begini jadinya. 
 
(e)Nuniek : Kalau kamu nggak mau diajak itu, pasti nggak begitu! 
 
(f)Hastien : Kau juga menyalahkan aku? 
 
Berdasarkan kutipan drama tersebut, dialog yang menonjolkan watak tokoh Hastien adalah 
…. 

 A ( a ) dan ( b ) 
 B ( b ) dan ( d ) 
 C ( c ) dan ( e ) 
 D ( a ) dan ( e ) 
 E ( d) dan  ( e ) 
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(a) Nuniek : Bagaimana, Tien, Tonymu? Apa dia datang dari Jakarta? 
(b)Hastien : datang sih sudah! Tapi dasar lelaki, bosan aku berurusan dengan dia. Lagi orang 
tuanya yang bawel itu, malah menyalahkan saya. 
(c)Nuniek : Lho! Emangnya yang salah siapa? 
(d)Hastien : Ya, jelas dong. Kalau aku enggak dikasih itu kan nggak begini jadinya. 



(e)Nuniek : Kalau kamu nggak mau diajak itu, pasti nggak begitu! 
(f)Hastien : Kau juga menyalahkan aku? 
 
Berdasarkan drama pada soal nomor 4  tersebut,  penyebab konflik adalah …. 

 A Hastien 
 B Nuniek 
 C Hastien dan orang tuanya 
 D Hastien dan Tony 
 E Tony 
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Calon suami : Kalau kita menikah nanti maukah kau menyumbangkan sebagian gajimu 
untuk anak saya? 
Calon istri    : Apakah tujuanmu menikahi saya semata-mata untuk kepentingan anakmu, 
bukan untuk  keluarga yang bahagia dan sejahtera? 
 
Watak karakter calon istri pada penggalan drama tersebut adalah …. 
 

 A cengeng 
 B kejam 
 C pemberani 
 D pemarah 
 E Peramah 
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Adegan Ponirah dan Marni dengan menggendong bakul dan mengenakan topi caping. 
Marni   : Pon ... Ponirah! 
Ponirah : Ada apa? 
Marni   : Aku melihat sepintas bayangan orang di sana! 
Ponirah : Tenang saja! 
Marni   : Tenang . . . tenang? Tenang bagaimana? Kalau musuh? 
Ponirah : Musuh? Marni, kita ini jualan buah dan tidak punya musuh. Kita harus yakin, 
yang berani bergerak di malam hari hanya TNI. Ayo jalan! 
Marni    : Tapi bulu kudukku berdiri. 
Ponirah  : Maka jangan di sini, ayo terus jalan! 
Keduanya berjalan dengan sesekali menoleh ke belakang. Topi caping di tangan kiri. 
Tangan kanan di balik seakan memegang senjata. 
 
Situasi yang dilukiskan dalam penggalan drama tersebut adalah.... 

 A mencekam 
 B mengerikan  
 C menjengkelkan 
 D menggelikan 
 E menggelisahkan 
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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 tersebut  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. 
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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 merigatakannya. 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. 
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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 tersebut adalah.... 

 A kepercayaan  



 B permusuhan 
 C persahabatan 

 D percintaan  
 E pertentangan keluarga 
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Mardanu seperti kebanyakan lelaki, senang bila dipuji. Tetapi akhir-akhir ini dia merasa risi 
bahkan seperti terbebani. Pujian yang menurut Mardanu kurang beralasan sering 
diterimanya. Ketika bertemu teman-teman untuk mengambil uang uang pensiunan, ada saja 
yang bilang," Ini Mardanu, satu-satunya teman kita yang uangnya diterima utuh karena tak 
punya utang." Pujian itu sering diiringi acungan jempol. Ketika berolahraga jalan kaki pagi 
hari mengelilingi alun-alun, orang pun memujinya, " Pak Mardanu memang hebat. Usianya 
tujuh puluh lima tahun, tetapi badan tampak masih segar. Berjalan tegak, dan kedua kaki 
tetap kekar." 
Kedua anak Mardanu, yang satu jadi pemilik kios kelontong dan satunya lagi jadi sopir truk 
semen, juga jadi bahan puijan, " Pak Mardanu telah tuntas mengangkat anak-anak hingga 
semua jadi orang mandiri." Malah seekor burung kutilang yang dipelihara Mardanu tak 
luput jadi bahan pujian." Kalau bukan Pak Mardanu yang memelihara burung kutilang itu 
tak akan demikian lincah dan cerewet kicaunya." 
Mardanu tidak mengerti mengapa hanya karena uang pensiun yang utuh, badan yang sehat, 
anak yang mapan, bahkan burung piaraan membuat orang sering mamujinya. Bukankah itu 
hal biasa yang semua orang bisa melakukannya bila mau? Bagi Mardanu, pujian hanya 
pantas diberikan kepada orang yang telah melakukan pekerjaan luar biasa dan berharga 
dalam kehidupan. Mardanu merasa belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu. Dari 
sejak muda sampai menjadi kakek-kakek dia belum berbuat jasa apa pun. Ini yang 
membuatnya menderita karena pujian itu seperti menyindir-nyindirnya.  
("Lelaki yang Menderita bila Dipuji," Ahmad Tohari[koran Kompas]) 
 
Konflik yang dihadapi tokoh Mardanu adalah ... 

 A sindiran dari tetangga  
 B belum melakukan pekerjaan 
 C mempunyai badan sehat  
 D memiliki uang pensiunan yang utuh 
 E tidak suka dipuji 
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Mardanu seperti kebanyakan lelaki, senang bila dipuji. Tetapi akhir-akhir ini dia merasa risi 
bahkan seperti terbebani. Pujian yang menurut Mardanu kurang beralasan sering 
diterimanya. Ketika bertemu teman-teman untuk mengambil uang uang pensiunan, ada saja 
yang bilang," Ini Mardanu, satu-satunya teman kita yang uangnya diterima utuh karena tak 
punya utang." Pujian itu sering diiringi acungan jempol. Ketika berolahraga jalan kaki pagi 
hari mengelilingi alun-alun, orang pun memujinya, " Pak Mardanu memang hebat. Usianya 
tujuh puluh lima tahun, tetapi badan tampak masih segar. Berjalan tegak, dan kedua kaki 
tetap kekar." 
Kedua anak Mardanu, yang satu jadi pemilik kios kelontong dan satunya lagi jadi sopir truk 
semen, juga jadi bahan puijan, " Pak Mardanu telah tuntas mengangkat anak-anak hingga 



semua jadi orang mandiri." Malah seekor burung kutilang yang dipelihara Mardanu tak 
luput jadi bahan pujian." Kalau bukan Pak Mardanu yang memelihara burung kutilang itu 
tak akan demikian lincah dan cerewet kicaunya." 
Mardanu tidak mengerti mengapa hanya karena uang pensiun yang utuh, badan yang sehat, 
anak yang mapan, bahkan burung piaraan membuat orang sering mamujinya. Bukankah itu 
hal biasa yang semua orang bisa melakukannya bila mau? Bagi Mardanu, pujian hanya 
pantas diberikan kepada orang yang telah melakukan pekerjaan luar biasa dan berharga 
dalam kehidupan. Mardanu merasa belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu. Dari 
sejak muda sampai menjadi kakek-kakek dia belum berbuat jasa apa pun. Ini yang 
membuatnya menderita karena pujian itu seperti menyindir-nyindirnya.  
("Lelaki yang Menderita bila Dipuji," Ahmad Tohari[koran Kompas]) 
 
Konflik yang dihadapi tokoh Mardanu adalah ... 

 A terlalu sering mendapat pujian yang kurang beralasan  
 B Mardanu tidak mempunyai utang sama sekali 
 C sindiran yang disampaikan teman-temannya 
 D ia merasa gagal untuk menjadi orang yang baik  
 E anak-anak Mardanu yang sudah mandiri menjadi bahan perbincangannya dengan orang-

orang 
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Mardanu seperti kebanyakan lelaki, senang bila dipuji. Tetapi akhir-akhir ini dia merasa risi 
bahkan seperti terbebani. Pujian yang menurut Mardanu kurang beralasan sering 
diterimanya. Ketika bertemu teman-teman untuk mengambil uang uang pensiunan, ada saja 
yang bilang," Ini Mardanu, satu-satunya teman kita yang uangnya diterima utuh karena tak 
punya utang." Pujian itu sering diiringi acungan jempol. Ketika berolahraga jalan kaki pagi 
hari mengelilingi alun-alun, orang pun memujinya, " Pak Mardanu memang hebat. Usianya 
tujuh puluh lima tahun, tetapi badan tampak masih segar. Berjalan tegak, dan kedua kaki 
tetap kekar." 
Kedua anak Mardanu, yang satu jadi pemilik kios kelontong dan satunya lagi jadi sopir truk 
semen, juga jadi bahan puijan, " Pak Mardanu telah tuntas mengangkat anak-anak hingga 
semua jadi orang mandiri." Malah seekor burung kutilang yang dipelihara Mardanu tak 
luput jadi bahan pujian." Kalau bukan Pak Mardanu yang memelihara burung kutilang itu 
tak akan demikian lincah dan cerewet kicaunya." 
Mardanu tidak mengerti mengapa hanya karena uang pensiun yang utuh, badan yang sehat, 
anak yang mapan, bahkan burung piaraan membuat orang sering mamujinya. Bukankah itu 
hal biasa yang semua orang bisa melakukannya bila mau? Bagi Mardanu, pujian hanya 
pantas diberikan kepada orang yang telah melakukan pekerjaan luar biasa dan berharga 
dalam kehidupan. Mardanu merasa belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu. Dari 
sejak muda sampai menjadi kakek-kakek dia belum berbuat jasa apa pun. Ini yang 
membuatnya menderita karena pujian itu seperti menyindir-nyindirnya.  
("Lelaki yang Menderita bila Dipuji," Ahmad Tohari[koran Kompas]) 
 
Konflik yang dihadapi tokoh Mardanu adalah ... 

 A deskripsi fisik 
 B Dialog 



 C tokoh lain 
 D pikiran tokoh 
 E pandangan tokoh lain  
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Kau lupa satu hal, bahwa Ibumu semakin tersuruk dalam lorong panjang yang kian suram. 
Tidak ada lagi rumah penyepuh kenangan, dan kau seolah lupa jalan pulang. Bahkan, 
setelah Ibumu tiada pun kau tak sempat mengantarnya ke pekuburan, seolah kabar duka 
yang kukirim tak pernah sampai. 
Ketahuilah! Setelah orang tua tiada, hilang rumah bagi anak perantau untuk pulang. Aku 
telah merasai itu. Setelah Ibuku pergi, rumah yang tertinggal bagai tempat asing dalam 
persinggahan. Tidak punya tetangga. Tidak punya teman dekat. Hidupku terasing di 
kampung sendiri.  
Sejak itu aku mulai mengerti. Rumah, yang pernah dipertahankan Ibumu, tak lain adalah 
lingkungan tempat menjalin ikatan, tempat berbagi kasih sayang, membangun rasa 
kepedulian, melestarikan jejak warisan, yang seharusnya dirawat oleh sentuhan tangan 
perempuan. 
Akan tetapi, barangkali kesempatan masih bisa kau gapai. Bukankah bagi perempuan 
Tanjungbumi, selain lingkungan ia masih memiliki gentong tua sebagai rumah pengabdian? 
Sejauh-jauh melambungkan angan di tanah rantau, pada warisan nenek moyang ia akan 
menemukan tempat untuk pulang, kecuali selamanya ingin jadi pengembara dan melupakan 
tanah kelahiran. ("Gentong Tua, Muna Mayasari [koran kompas, 2018]) 
 
Nilai moral yang sesuai dengan isi cerita tersebut adalah ... 

 A Selalu berusaha memajukan daerah.   
 B Pulang ke rumah Ibu. 
 C Perantau harus pulang atau setidaknya mengingat tempat kelahiran. 
 D Harus betah untuk tinggal di tanah rantau. 
 E Selalu ada jalan pulang jika ada kemauan. 
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Kau lupa satu hal, bahwa Ibumu semakin tersuruk dalam lorong panjang yang kian suram. 
Tidak ada lagi rumah penyepuh kenangan, dan kau seolah lupa jalan pulang. Bahkan, 
setelah Ibumu tiada pun kau tak sempat mengantarnya ke pekuburan, seolah kabar duka 
yang kukirim tak pernah sampai. 
Ketahuilah! Setelah orang tua tiada, hilang rumah bagi anak perantau untuk pulang. Aku 
telah merasai itu. Setelah Ibuku pergi, rumah yang tertinggal bagai tempat asing dalam 
persinggahan. Tidak punya tetangga. Tidak punya teman dekat. Hidupku terasing di 
kampung sendiri.  
Sejak itu aku mulai mengerti. Rumah, yang pernah dipertahankan Ibumu, tak lain adalah 
lingkungan tempat menjalin ikatan, tempat berbagi kasih sayang, membangun rasa 
kepedulian, melestarikan jejak warisan, yang seharusnya dirawat oleh sentuhan tangan 
perempuan. 
Akan tetapi, barangkali kesempatan masih bisa kau gapai. Bukankah bagi perempuan 
Tanjungbumi, selain lingkungan ia masih memiliki gentong tua sebagai rumah pengabdian? 
Sejauh-jauh melambungkan angan di tanah rantau, pada warisan nenek moyang ia akan 



menemukan tempat untuk pulang, kecuali selamanya ingin jadi pengembara dan melupakan 
tanah kelahiran. ("Gentong Tua, Muna Mayasari [koran kompas, 2018]) 
 
Nilai moral yang sesuai dengan isi cerita tersebut adalah ... 

 A Ingatlah Ibu ya melahirkanmu. 
 B Belajarlah dari gentong tua yang selalu setia terhadap tanah airnya.  
 C Belajarlah dengan tekun di tanah rantau. 
 D Jangan pernah melupakan daerah asal di mana pun berada.  
 E Rumah adalah tempat yang paling nyaman untuk ditinggali bersama Ibu. 
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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    : Kelemahan? 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 tersebut 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. 
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Waktu itu sudah hampir jam satu. Sekolah sudah usai. Bahwa Yanti belum pulang itulah 
yang menyebabkan Asdiarti terkejut. 
Asdiarti    : Kau masih ada di sini, Yanti. Belum pulang? 



Yanti        : (Tidak menjawab. Ia hanya menggeleng dan terus melanjutkan membaca.) 
 
Penggalan drama tersebut memuat latar.... 

 A tempat 
 B waktu 
 C suasana 
 D alat 
 E tempat, suasana,waktu dan alat 
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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 
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Satilawati : Pengecut! Sedikit diserang kritik orang, engkau hendak melarikan diri. Untuk 
menjaga nama supaya jangan merosot. Aku sudah maklum. 
Ishak       : (Sambil menunjuk ke luar) Pergi daripadaku. Engkau boleh memusuhi aku. 
Untuk cita-cita aku bersedia mengorbankan segalanya juga cintaku. 
 
Watak tokoh Ishak dalam penggalan drama tersebut adalah.... 

 A pemarah 
 B pembual 
 C pemberani 
 D sombong  

 E tidak bertanggung  jawab 
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Ayu   : Sudah malam lo Sis, kita harus segera pulang 
Siska : Sudahlah Yu, tenang saja toh ini baru jam sembilan lebih sedikit. Jalanan masih 
ramai 
Ayu   : Ih, sudah malam begini kok tenang. Kan kita perempuan, masak pulang sampai larut 
malam. Tidak enak kan dengan tentangga. Nanti mereka mengira kita suka keluyuran 
malam. 
Siska : (Dengan sikap tenang) Sudah, nanti saya antar kamu. Memang repot, kita ini 
perempuan tidak wajar kalau pulang terlalu malam. Kita pun tidak berani melanggar aturan 
tidak tertulis di masyarakat kita ini. 
 
Penggalan drama tersebut mengandung nilai.... 



 A Agama 
 B Sosial 
 C budaya  
 D pendidikan 
 E Moral 
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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 tepat untuk melengkapi penggalan drama tersebut adalah … 
 

 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. 
22 Cermati percakapan dalam drama berikut! 

Amir : Di, kita berangkat sekolah sekarang. (Amir bangkit di depan pintu, kemudian Dodi 

mendekat) 

Dodi : Maaf, Mir, tunggu sebentar. (Dodi menyuruh Amir duduk) 

Amir : Sebentar, apa lagi yang akan kau kerjakan? 

Dodi : Biasa, mengisi dua kolam mandi setiap hari. 

 

Amanat penggalan drama tersebut adalah … 
 A Berangkat sekolah harus lebih pagi. 
 B Bekerjalah sebaik mungkin. 
 C Jadilah anak yang rajin. 
 D Selesaikan pekerjaan di rumah dengan baik 
 E Belajarlah yang rajin. 
23 Bacalah Kutipan novel berikut! 

 
Kami  gelagapan. (1) Tidak siap menjawab pertanyaan interogatif disenja bergerimis dalam 
keadaan kepayahan ini. 
“Apa salah kalian?” Berondongannya sekali lagi, tidak sabar. (2) Gerimis bercampur dengan 
pecikan ludahnya . Mukanya maju. Napasnya mengerubuti mukanya. Aku katupkan mataku  
rapat-rapat. Apa yang akan  dilakukan  Tyson ini padaku.  
Melihat aku  menutup mata, dia membentuk lebih keras, “Jangan takut dengan manusia, 
jawab!” 



Aku tidak punya pilihan lain untuk memberanikan diri menjawab. Ragu-ragu, 
Maaf… maaf… Kak, kami terlambat. (3) Tapi hanya sedikit Kak, lima menit saja. 
(4)“Sudah  berapa lama kalian resmi jadi murid di PM?” katanya memotong kalimatku. 
“Dua…dua…Kak.” Jawabku terbata-bata. 
“Barudua hari sudah melanggar. (5) Bukankah kemarin malam  Qanun dibacakan dan kalian 
tahu tidak terlambat.”  
 *PM= Pondok Madani 
 *Qanun=peraturan  
( Negeri 5 Menara Karya A, Fuadi) 
 
Penggambaran  watak Tyson  yang tegas  diungkapkan  melalui…. 

 A dialog antar tokoh 
 B pikiran –pikiran tokoh 
 C tanggapan tokoh lain 
 D keadaan di sekitar tokoh 
 E Secara langsung oleh pengarang  
24 Bacalah Kutipan novel berikut! 

 

Kami  gelagapan. (1) Tidak siap menjawab pertanyaan interogatif disenja bergerimis dalam 

keadaan kepayahan ini. 

“Apa salah kalian?” Berondongannya sekali lagi, tidak sabar. (2) Gerimis bercampur dengan 

pecikan ludahnya . Mukanya maju. Napasnya mengerubuti mukanya. Aku katupkan mataku  

rapat-rapat. Apa yang akan  dilakukan  Tyson ini padaku.  

Melihat aku  menutup mata, dia membentuk lebih keras, “Jangan takut dengan manusia, 

jawab!” 

Aku tidak punya pilihan lain untuk memberanikan diri menjawab. Ragu-ragu, 

Maaf… maaf… Kak, kami terlambat. (3) Tapi hanya sedikit Kak, lima menit saja. 

(4)“Sudah  berapa lama kalian resmi jadi murid di PM?” katanya memotong kalimatku. 

“Dua…dua…Kak.” Jawabku terbata-bata. 

“Barudua hari sudah melanggar. (5) Bukankah kemarin malam  Qanun dibacakan dan kalian 

tahu tidak terlambat.”  

 *PM= Pondok Madani 

 *Qanun=peraturan  

( Negeri 5 Menara Karya A, Fuadi) 

Pernyataan yang membuktikan latar waktu sore hari terdapat  pada kalimat nomor…. 

 A ( 1 )  
 B ( 2 ) 



 C ( 3 ) 
 D ( 4 ) 
 E ( 5 ) 
25 Bacalah kutipan novel  berikut! 

Tiap-tiap pemuda yang bersekolah di Betawi dalam bertamasyadi Danau Singkarak atau 

Sawahlunto dan singgah ke Solok, belum pernah mereka melampaui sebuah rumah kecil 

yang amat bersih rupanya. Rumah itu dibeli oleh Ibu Hanafi dan disanalah  ia tinggal  

bersama Rapiah karena perlu menyekolahkan Syafei. Rapiah tidak suka bercerai lagi dengan 

mertuanya yang sudah dipandangnya sebagai ibu kandungnya, sedangkan  Ibu Hanafipun 

berkata hendak menurutkan orang kedua itu ke mana perginya. 

Rapiah tetap menolak  hendak dipersuamikan. Ia berkata tak sampai hati akan memberi ayah 

tiri pada Syafei. 

Ibu Hanafi memerlukan  benar menyembelih ayam, tiap-tiap kedatangan anak-anak sekolah 

dari betawi. Pemuda-pemuda itu senang sekali datang berkunjung ke rumah orang yang 

peramah dan bijaksana itu. 

(Salah Asuhan, Abdul Muis) 

Hal dalam kutipan yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat sekarang ini adalah… 

 A Jika bertamasya ke Danau  Singkarak atau Sawahlunto singgah ke rumah sanak saudara 
di sana. 

 B Hendaklah kita  mengunjungi  keluarga kita  yang ada di daerah 
 C Suatu Keluarga menyiapkan hidangan yang baik untuk menjamu tamu. 
 D Ibu mertua dan anak menantu perempuan selalu bersama dalam melakukan sesuatu. 
 E Tidak menikah lagi sesudah suami meninggal demi masa depan anak yang dicintai. 
26 Bacalah kutipan novel berikut! 

"....orang hebat adalah orang yang bisa bersalaman dengan kesulitan. Jadi kalau kamu 

semua lagi punya kesulitan, hadapi! Jangan takut... Ibaratnya gini loh, kamu sudah 

memutuskan untuk menceburkan diri ke sungai maka pilihannya adalah terus berenang 

untuk sampai ke tepian dan meraih semuanya. Menyerah bukan pilihan untuk hidup. Karena 

menyerah cuma akan membuat kamu tenggelam di tengah sungai dan mati tanpa diketahui 

orang."  

"Ibarat orang terjatuh, aku harus bangkit dulu dan memastikan kakiku cukup kuat untuk 

berjalan atau berlari, baru mengulurkan tangan untuk membantu."  

"Ikhlas itu nggak pakai tapi, Sayang. Ikhlas berarti kamu menerima segalanya dengan 

lapang hati kesalahan dalam bentuk apa pun yang sudah pernah terjadi. Biarkan hati kita 



seluas lautan. Ibarat setitik tinta yang kalau kamu teteskan di segelas air dan bakal bikin 

airnya hitam, beda dengan kalau kamu teteskan ke laut. Ngerti'kan, Tar? Karena lautan itu 

luas, dan seperti itulah harusnya hatimu ketika kamu bilang ikhlas, Tari... Sudah tidak ada 

lagi yang tersisa." 

Pandangan yang disampaikan pengarang dalam cupikan novel tersebut adalah... 
 A Orang hebat  adalah orang yang pantang menyerah dan ikhlas menjalani. 
 B Orang hebat adalah orang yang tidak takut menghadapi kesulitan. 
 C Kesulitan  itu harus dihadapi sepanjang bisa dan mampu menjalaninya    

 D Menyerah bukan pilihan yang baik untuk mempertahankan kehidupan. 
 E Menyerah bukan pilihan yang baik untuk mempertahankan kesulitan. 
27 Bacalah penggalan novel berikut! 

 
Pesawat Garuda jurusan Jakarta-Tokyo itu mendarat di Bandara Narita, pukul 11.00 waktu 
Tokyo. Akira mengirup napas dalam. Dirasakannya kesejukan udara tanah kelahirannya 
merasuk hingga ke tulang sumsum. Ia tersenyum tipis sebelum akhirnya melangkah 
perlahan menuruni tangga pesawat (Novel Akira, Muslim Watashi Wa, Helvy Tiana Rosa). 
 
Penggalan novel tersebut termasuk ke dalam unsur .... 

 A pengenalan situasi cerita 
 B pengungkapan peristiwa 
 C puncak konflik 
 D penyelesaian 
 E Klimaks 
28 Bacalah penggalan novel berikut! 

 
            Serba susah, serba salah. Ini tak kuat, ini tak sanggup. Dan sementara itu pikiran dan 
semangat selalu dikacaukan dan diharubirukan oleh sesal tak putus, sedih tak berkesudahan. 
Teringat sawah dan rumah pusaka bapak, yang telah dijual dan dihabiskan! Terkenang 
kebaikan istri, yang telah meninggalkan dunia karena makan hati oleh perbuatan dan 
kelakukan diri sendiri. Di mana tinggal kemegahan selama ini. 
            Akan pelengah-lengah pikiran dan akan pembeli nasi Mak Iyah mau tak mau. Ia pun 
bekarja juga menganyam topidari pandan seperti pada malam itu. 
Akan tetapi perasaannya selalu tergoda, semangatnya senantiasa terganggu! 
 
 Isi penggalan novel tersebut mengungkapkan … 

 A Kesengsaraan tokoh menghadapi masa lalu. 
 B Kebingungan tokoh menghadapi sesuatu 
 C Kelesuan tokoh untuk melakukan sesuatu 
 D Nostalgia tokoh di masa lampaunya 
 E Penyesalan tokoh atas perbuatannya sendiri. 
29 Bacalah penggalan novel berikut! 

 



            Serba susah, serba salah. Ini tak kuat, ini tak sanggup. Dan sementara itu pikiran dan 

semangat selalu dikacaukan dan diharubirukan oleh sesal tak putus, sedih tak berkesudahan. 

Teringat sawah dan rumah pusaka bapak, yang telah dijual dan dihabiskan! Terkenang 

kebaikan istri, yang telah meninggalkan dunia karena makan hati oleh perbuatan dan 

kelakukan diri sendiri. Di mana tinggal kemegahan selama ini. 

            Akan pelengah-lengah pikiran dan akan pembeli nasi Mak Iyah mau tak mau. Ia pun 

bekarja juga menganyam topidari pandan seperti pada malam itu. 

Akan tetapi perasaannya selalu tergoda, semangatnya senantiasa terganggu! 

Konflik yang tersirat pada penggalan novel tersebut lebih didasarkan pada masalah…. 
 A Sosial 
 B Budaya 
 C Kejiwaan 
 D Politik 
 E Lingkungan 
30 Bacalah kedua penggalan novel berikut! 

Teks 1 

Tak susah melukiskan sekolah kami, karena sekolah kami adalah salah satu dari ratusan atau 

mungkin ribuan sekolah miskin di seantero negeri ini yang jika disenggol sedikit saja oleh 

kambing yang senewen, bisa rubuh berantakan. Kami memiliki enam kelas kecil-kecil, pagi 

untuk SD Muhammadiyah dan sore untuk SMP Muhammadiah. Maka kami, sepuluh siswa 

baru ini bercokol selama sembilan tahun di sekolah yang sama dan kelas-kelas yang sama, 

bahkan susunan kawan sebangku pun tak berubah selama Sembilan tahun SD dan SMP itu. 

(Laskar Pelangi, Andrea Hirata) 

Teks 2 

Setelah aku diwisuda sebagai sarjana ilmu hukum, aku kemudian memilih pulang ke Rimbo 

Pematang. Aku membantu mengajar di SMA Rimbo Parit dengan status honorer, sekolah 

tempatku menyelesaikan sekolah dulu. Aku memegang mata pelajaran Tata Negara dan 

Sejarah. Seperti ketika sekolah dulu, aku bolak-balik dari rumah ke kota kecamatan tersebut; 

dari rumah jalan kaki beberapa ratus meter ke dermaga penyeberangan dengan perahu di 

pinggir sungai, kemudian melanjutkan perjalanan dengan transportasi darat ke Rimbo Parit. 

Begitu setiap hari pulang-pergi. 

(Nyanyi Sunyi dari Indragiri , Hary B Kori’un) 

Perbandingan sudut pandang yang digunakan dalam kedua teks tersebut adalah ... 



 A Teks 1 menggunakan sudut pandang orang ke III, teks 2 menggunakan sudut pandang 
orang ke I 

 B Teks 1 menggunakan sudut pandang orang ke I, teks 2 menggunakan sudut pandang 
orang ke III 

 C Teks 1 menggunakan sudut pandang orang ke I, teks 2 menggunakan sudut pandang 
orang ke I 

 D Teks 1 menggunakan sudut pandang orang ke III, teks 2 menggunakan sudut pandang 
orang ke III 

 E Teks 1 menggunakan sudut pandang orang ke III jamak, teks 2 menggunakan sudut 
pandang orang ke III tunggal 

31 Bacalah penggalan novel berikut! 

Semuanya seperti musim kering; kemarau datang dan angin gersang menusuk-nusuk. 

Semuanya seperti musim basah; hujan dan badai adalah nyanyian dalam sedih dan ngilu. 

Semuanya seperti perih, ketika langit tak menyisakan cerita apa-apa. Semuanya menjadi 

sepi... 

(Nyanyi Sunyi dari Indragiri, Hary B Kori’un) 

Gaya bahasa dalam penggalan novel tersebut adalah gaya bahasa .... 
 A Antithesis 
 B metafora  
 C Personifikasi 
 D Hiperbola 

 E Metonimia 
32 Bacalah penggalan novel berikut ! 

“Anak kecil!” Dia tertawa mengejekku. “Mengapa duduk di belakang? Sini! Sini, duduk di 

muka! Masih ada tempat.” Tangannya melambai, lalu mendekat berjalan ke arah belakang 

bangku-bangku. 

“Tidak, Pak! Di sini saja, “Jawabku. Dia berdiri di samping bangkuku. Tidak ada yang 

duduk bersamaku. 

“Mengapa? Supaya paling akhir mendapat giliran?” tanyanya. Seisi kelas tertawa. 

“Tidak, Pak,” kataku lagi. “Supaya dapat melihat orang-orang lain.” Sedangkan mereka, 

yang duduk di depan, harus berpaling untuk melihatku. 

Watak tokoh “aku” dideskripsikan dengan cara …. 

 A pelukisan bentuk fisik tokoh 
 B penggambaran lingkungan sekitar tokoh 
 C pengungkapan jalan pikiran tokoh 
 D dialog antartokoh 
 E Tanggapan tokoh lain 



33 Bacalah penggalan novel berikut ! 

“Anak kecil!” Dia tertawa mengejekku. “Mengapa duduk di belakang? Sini! Sini, duduk di 

muka! Masih ada tempat.” Tangannya melambai, lalu mendekat berjalan ke arah belakang 

bangku-bangku. 

“Tidak, Pak! Di sini saja, “Jawabku. Dia berdiri di samping bangkuku. Tidak ada yang 

duduk bersamaku. 

“Mengapa? Supaya paling akhir mendapat giliran?” tanyanya. Seisi kelas tertawa. 

“Tidak, Pak,” kataku lagi. “Supaya dapat melihat orang-orang lain.” Sedangkan mereka, 

yang duduk di depan, harus berpaling untuk melihatku. 

Watak tokoh “aku” dideskripsikan dengan cara …. 

 A orang pertama pelaku utama 
 B orang pertama pelaku sampingan   
 C orang ketiga serbatahu 
 D orang ketiga terbatas        
 E orang ketiga pelaku utama 
34 Bacalah kutipan novel berikut ! 

“Walau apa katamu terhadapku, walau kaucaci maki aku, kaukutuki aku, aku terima. Tapi, 

untuk membiarkan Masri dan Arni hidup sebagai suami istri, padahal Tuhan telah 

melarangnya, o ... o... o .... itu telah melanggar prinsip hidup setiap orang yang percaya 

pada-Nya. Kau memang telah berbuat sesuatu yang benar sebagai ibu yang mau memelihara 

kebahagiaan anaknya. Tapi, ada lagi kebenaran yang lebih mutlak yang tak bisa ditawar-

tawar lagi, yakni kebenaran yang dikatakan Tuhan dalam kitab-Nya. Prinsip hidup segala 

manusialah menjunjung kebenaran Tuhan”Kemarau, A.A. Navis 

 

Nilai agama yang terdapat dalam kutipan novel tersebut ... 

 A Segala keputusan hendaknya selalu dikembalikan pada ajaran agama. 
 B Kesabaran seorang ayah dalam menghadapi perilaku anakanaknya 
 C Tuhan melarang perkawinan beda agama. 

 D Keikhlasan seorang ibu dalam membahagiakan anaknya. 
 E Melanggar prinsip agarna mendatangkan kesengsaraan. 
35 Bacalah kutipan novel berikut ! 

“Walau apa katamu terhadapku, walau kaucaci maki aku, kaukutuki aku, aku terima. Tapi, 

untuk membiarkan Masri dan Arni hidup sebagai suami istri, padahal Tuhan telah 

melarangnya, o ... o... o .... itu telah melanggar prinsip hidup setiap orang yang percaya 



pada-Nya. Kau memang telah berbuat sesuatu yang benar sebagai ibu yang mau memelihara 

kebahagiaan anaknya. Tapi, ada lagi kebenaran yang lebih mutlak yang tak bisa ditawar-

tawar lagi, yakni kebenaran yang dikatakan Tuhan dalam kitab-Nya. Prinsip hidup segala 

manusialah menjunjung kebenaran Tuhan”Kemarau, A.A. Navis 

 

Nilai agama yang terdapat dalam kutipan novel tersebut ... 

 A penokohan  
 B Alur 
 C Setting 
 D Amanat 
 E Tema 
36 Bacalah penggalan novel berikut!  

 

Empat hari kemudian aku duduk di samping sopir truk yang membawa hasil panen dari desa 

ke kota. Waktu itu umurku hampir enam belas tahun. Sudah dua tahun aku tidak bersekolah. 

Keputusan yang diambil ayahku merupakan peraturan yang harus diturut tanpa dirunding 

pihak yang bersangkutan. Pada waktu itu aku menerimanya dengan kewajaran abadi penuh 

ketaatan. Ayahku orang yang menentukan dalam kehidupan kami. Dan aku yang dibesarkan 

dalam lingkungan adat kepala tunduk untuk mengiyakan semua orang tua. Tidak melihat 

alasan apa pun buat membantahnya. Padahal waktu itu aku khawatir. Tetapi juga  

gembira. Keduanya disebabkan karena aku akan tinggal di kota …. 

 

Nilai adat (budaya) yang menonjol dalam penggalan novel tersebut adalah ... 

 A Kebiasaan mengangkut hasil panen dari desa ke kota. 
 B Anak perempuan yang beranjak remaja ditentukan jodohnya. 
 C Orang tua yang menyerahkan anak gadisnya kepada orang lain. 
 D Ayah menentukan kehidupan anaknya dan harus dituruti oleh anaknya.  
 E Orang tua yang memberi doa yang baik kepada anaknya. 
37 Bacalah kutipan novel berikut! 

 

Di sela-sela kejombloan gue Trisna mengajak gue untuk nonton Harry Potter and The 

Prisoner of Azkaban. Gue menunggu dia di depan pagar rumahnya tak lama Trisna muncul 

dengan baju seperti mau kepesta dansa. Gue sampai bisa melihat partikel-partikel bedak 

yang dipakai terlalu tebal sampai harus terbawa angin. Aroma parfum Vera Wang yang 

dipakai langsung mengalahkan AC mobil gue yang sudah beberapa tidak di ganti. 

Radit      : “Parfum lo kenapa banyak amat sih? Ini kalo gue tutup mata, gue berasa di 

Taman Bunga Mekarsari. Ini kita sebenarnya mau ke prom night atau ke bioskop ya?” 

Trisna    : “Lo gak usah ngeledek deh, kita mau nonton film Harry Potter paling baru! Ini 

momen istimewa buat gue!” 

 



Dari penggalan novel tersebut dapat  diketahui aliran yang digunakan penulis adalah .... 

 A Romance 
 B Komedi 
 C Religious 
 D horor 
 E Patriotism 
38 Bacalah penggalan cerita berikut!  

 

 

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 adalah …. 

 A di rumah Anton 
 B di rumah Tika 
 C di tepi kolam renang 
 D di tengah renang 
 E di waktu sore hari 
39 Bacalah dialog berikut! 

 

Ica : Sudah usang kita tidak bertemu sobat kita ya, Gus? 

Gus : Benar, Ca. Sudah rindu rasanya berkumpul menyerupai dulu. 

Ica : ….. 

Gus : Itu wangsit yang bagus. Kapan kita wujudkan? 

Ica : Liburan tamat tahun pelajaran saja. 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi obrolan tersebut adalah … 

 A Bagaimana jikalau kita adakan reuni? 
 B Berkumpul-kumpul menyerupai apa yang kau maksudkan? 
 C Kapan kita berkumpul dengan teman-teman? 
 D Di mana kita laksanakan program kumpul tersebut? 
 E Ah, itu sangat gampang untuk dilakukan lagi, asal mau saja? 
40 Cermati percakapan dalam drama berikut! 



 

 

Amir : Di, kita berangkat sekolah sekarang. (Amir bangkit di depan pintu, kemudian Dodi 

mendekat) 

Dodi : Maaf, Mir, tunggu sebentar. (Dodi menyuruh Amir duduk) 

Amir : Sebentar, apa lagi yang akan kau kerjakan? 

Dodi : Biasa, mengisi dua kolam mandi setiap hari. 

 

Amanat cuplikan drama tersebut yakni … 

 A Berangkat sekolah harus lebih pagi. 
 B Bekerjalah sebaik mungkin. 
 C Jadilah anak yang rajin. 
 D Selesaikan pekerjaan di rumah dengan baik. 
 E Belajarlah yang rajin. 


