CONTOH SOAL HIKAYAT PILIHAN GANDA
A. Jawab pertanyaan berikut ini!

1. Kata “yang mulia baginda” dalam penggalan hikayat di atas menggunakan majas...
a. Antonomasia
b. Metafora
c. Hiiperbola
d. Simile
e. Personifikasi
2. Kata arkais yang bercetak tebal pada penggalan hikayat di atas memiliki makna...
a. Diusir
b. Diperintah
c. Diminta
d. Diizinkan
e. Dipanggil
3. Nilai yang terkandung dalam penggalan hikayat di atas adalah...
a. nilai agama
b. nilai social
c. nilai estetika (keindahan)
d. nilai edukasi (pendidikan)
e. nilai budaya
4. Hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menonjolkan unsur
penceritaan berciri....
a. cerita yang dibuat-buat oleh pengarangnya
b. kepandaian dan kecerdasan tokoh-tokohnya
c. kesaktian dan keunggulan ceritanya
d. kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya
e. kemustahilan dan kepandaian tokoh-tokohnya
5. Berikut ini adalah ciri-ciri hikayat, kecuali ….
a. Anonim
b. Khayal
c. Logis
d. Lisan
6. Hikayat Amir Hamzah mendapat pengaruh dari ….
a. Melayu asli
b. Jawa
c. India
d. Sumatera
e. Arab

Bacalah sepenggal hikayat berikut ini untuk menjawab soal nomor 7 – 9
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Alkisah, ini hikayat orang dahulu kala. Diceritakan orang yang empunya cerita ini kisah
pelanduk jenaka pri bijaksana pandai ia berbuat dusta segala binatang di dalam hutan rimba
belantara. Demikianlah bunyinya, sekali peristiwa ada seekor pelanduk, maka ia duduk kepada
suatu rimba hampir dengan Gunung Indrakila namanya disebut orang dan padang itupun …
luasnya. Maka, banyaklah pada tempat itu segala binatang marga satwa sekaliannya
berhimpun di sana.

7. Judul yang sesuai untuk penggalan hikayat di atas adalah ….
a. Hikayat Pelanduk Jenaka
b. Hikayat Gunung Indrakila
c. Hikayat Si Pendusta
d. Hikayat Orang Dahulu Kata
e. Hikayat Seekor Binatang
8. Penggalan hikayat di atas menggunakan sudut pandang….
a. Orang pertama
b. Orang pertama pelaku utama
c. Orang pertama pelaku sampingan
d. Orang kedua
e. Orang ketiga
9. Latar tempat dari penggalan hikayat tersebut adalah….
a. Gunung Indrakila
b. Padang rumput
c. Marga Satwa
d. Hutan rimba
e. Kebun Binatang
10. Karya sastra lama yang berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan seputar
kerajaan disebut......
a. Dongeng
b. Hikayat
c. Fabel
d. Fiksi
11. Unsur instristik dalam hikayat antara lain adalah.....
a. Orientasi,pemenuhan
b. Tema,alur
c. Event, krisis
d. Latar, reaksi
12. Bahasa yang digunakan hikayat adalah....
a. Bahasa Melayu
b. Bahasa Jawa
c. Bahasa Sulawesi
d. Bahasa Banjarmasin
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13.

(1) bersifat imajinasi
(2) mengisahkan tentang kerajaan
(3) nama penciptanya tidak diketahui
(4) bersifat menyindir
(5) bersifat menghibur

Nomor berapakah yang merupakan ciri-ciri hikayat?
a. (1), (3), (5)
b. (2), (4), (5)
c. (1), (2), (3)
d. (1), (4), (5)
14. Unsur ekstrinsik di hikayat adalah.....
a. Berhubungan dengan norma
b. Berhubungan dengan tokoh
c. Berhubungan dengan amanat
d. Berhubungan dengan fisik
15. Bacalah teks hikayat berikut dengan saksama!
Sebermula ada pun yang berjalan itu pertama Maharaja Dandah, kemudian menjadi
saya pikir itu Maharaja Baruang, dan menjadi kepala jalan Maharaja Syahmar dan Raja
Perkasa yang menjadi ekor sekali, dan beberapa pula raja-raja sekalian isi rimba itu
berjalan dengan segala rakyat tentaranya mengirimkan Tuan Syekh Alim di rimba itu
serta dengan tempik soraknya. Adalah lakunya seperti halilintar membelah bumi dari
sebab segala raja-raja yang tiada terkira-kira banyaknya itu. Syahdan maka segala isi
rimba yang di tanah itu pun berjeritanlah dan tiadalah berketahuan lagi membawa
dirinya, ada yang ke dalam lubang tanah ada yang di celah-celah batu adanya.

Menilik isinya, kutipan di atas merupakan bagian … dari keseluruhan alur cerita.
a.
b.
c.
d.
e.

eksposisi (pengenalan)
komplikasi (pertikaian awal)
konflik (pertentangan)
puncak konflik (klimaks)
penyelesaian (falling action)
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B. Kunci Jawabannya
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