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A. Jawaban pertanyaan dibawah ini! 

 

1. Cermati kutipan novel berikut! 
 

Berkebun hakikatnya adalah perihal menanam. Tidak hanya tentang tumbuhan. Apa saja 
sesungguhnya bisa ditanam. Banyak sekali sesuatu yang bisa ditanam dalam perjalan 

hidup ini. Dan apa yang dituai tergantung apa yang kamu tanam. Jika kamu menanam 
biji padi maka akan tumbuh padi. Jika kamu menanam bibit nangka akan tumbuh pohon 

nangka. Namun, berbeda jika menanam harapan, bisa jadi yang tumbuh adalah 
kebahagiaan atau malah kesedihan. Sebab, harapan bukan bibit berbentuk pasti. 

Harapan yang ditanam akan tumbuh tergantung bagaimana perawatannya. 
 
(Gerbang Dialog Danur, Risa Saraswati) 
 
Kalimat ulasan dari segi bahasa yang sesuai dengan kutipan tersebut adalah ... 

a. Penganalogian dalam kutipan novel tersebut memiliki pesan moral kepada 
pembaca. 

b. Penggunaan kata atau istilah asing dalam novel menunjukkan kesadaran 
penulisnya. 

c. Pilihan kata atau diksi oleh penulis novel sangat sederhana dan mudah dipahami. 
d. Tingkat kreativitas penulis tampak pada kecerdasannya dalam memilih diksi . 

e. Penulisan beberapa frasa tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia sehingga 
menimbulkan makna ganda. 

2. Cermati kutipan novel berikut! 
 
Dalam ingatan Eko, Keenan adalah anak bule berambut kecokelatan, kurus dengan 
tungkai-tungkai panjang, bersorot mata teduh dan selalu tersenyum, ramah, tapi jarang 
bicara dan sekarang Keenan menjulang tinggi dan tegap, rambutnya yang diikat tidak 
lagi cokelat melainkan hitam pekat, tampak terurai sedikit melewati pundak. 
 
(Perahu Kertas, Dewi Lestari) 
 

Kalimat kritik yang sesuai dengan kutipan tersebut adalah ... 
a. Penggambaran fisik tokoh membantu pembaca mengenal tokoh dengan mudah 

dan tidak menimbulkan interpretasi. 
b. Cerita menjadi kurang menarik karena keingintahuan pembaca tentang tokoh 

sudah tergambar jelas. 
c. Deskripsi tokoh oleh penulis sangat baik dan jelas sehingga pembaca kurang 

bebas menginterpretasikan tokoh. 
d. Variasi interpretasi tokoh terbatas karena penulis mendeskripsikan tokoh 

dengan sangat jelas. 
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e. Interpretasi pembaca tentang tokoh sangat mudah dilakukan berkat kepiawaian 

penulis. 
3. Cermati kutipan cerpen berikut! 

 
Telah kulewati masa-masa saat perempuan itu belum serapuh sekarang. Seingatku, ia 
masih rajin mengenakan gincu dan berbedak di pagi hari. Dipungutinya sampah daun 
kering halaman, lalu dibakarnya dalam lubang di belakang rumah, tempat di mana ia 
sering melakukan olah raga ringan saat matahari seperempat cahaya. Sesekali ia duduk 
melukis mawar atau teratai yang tumbuh riang di kolam kecil di taman belakang, tempat 
favorit Nyonya Rusmini ketika menghabiskan waktu pagi dan sore hari. Aku tahu 

mengapa. Dengan duduk di kursi taman yang terbuat dari kayu ebony itu, ia dapat 
menatap pemandangan desa Tegal Alang dengan leluasa. Bagian terasering di sebelah 
kiri dan rerumpun nyiur di sebelah kanan. Lalu sungai kecil mengalir tenang namun 
gemercik, tempat penduduk desa mandi dan mencuci pakaian, meskipun rumah mereka 
telah memiliki sumur. 
 
Kalimat esai (tanggapan) yang sesuai dengan kutipan cerpen tersebut adalah ... 

a. Perpaduan penggambaran sosok tokoh cerita dengan latar membuat cerita 
menarik. 

b. Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh penulis menjadi daya tarik tersendiri. 
c. Pengambilan latar di sebuah pedesaan yang ada di Bali menambah menariknya 

cerpen ini. 

d. Pembaca seolah-olah dibawa ke sebuah masa tua yang didambakan oleh semua 
orang. 

e. Penulis ingin mengajak pembaca bahwa kehidupan di desa lebih menarik 

daripada di kota. 
4. Cermati puisi berikut! 

 
Menanti 
 
sendiri berselimut kabut 
berdiri berlari mengejar mimpi 
berdiri kokoh berpayung awan, meraba dinginnya hati 

merindu hangat mentari, yang menghilang terbungkus kabut 
sesak hati dirundung rindu, saat kabut mulai menebal 

berangan dalam sunyi 
menanti sang surya kembali 

terdiam merenung 
saat sang surya tak kunjung kembali 

 
Kalimat kritik yang sesuai dengan kutipan puisi tersebut adalah ... 

a. Penulis membawa pembaca kepada suasana kerinduan. 
b. Bahasa yang digunakan terlalu sulit dipahami. 
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c. Penggunaan bahasa pada puisi ini kurang menarik. 

d. Penafsiran makna puisi tidak jelas. 
e. Penulis menggambarkan keindahan mentari. 

5. Cermati kutipan berikut! 
 
Martiaz membuka jendela bus dan membiarkan angin menerbangkan rambut 
gondrongnya. Lantas pelan-pelan dia menutup mata, mencium udara, dan menjulurkan 
lidah sedikit, seperti komodo purba membaui Pulau Rinca dengan lidah salurnya. Dia 
sibak rambutnya dan dia cangkupkan tangan untuk mendengar apa yang hendak 
dibisikkan oleh kampung padanya. Desiran angin segar yang mengalir dari bukit Danau 

Talago dan suara obrolan dengan logat Minang yang berat menerpanya. 
 
(Anak Rantau, A. Fuadi) 
 
Kalimat resensi yang menyatakan keunggulan berdasarkan kutipat novel tersebut adalah 
... 

a. Pengarang menggunakan majas yang bervariasi dalam novel tersebut. 
b. Watak tokoh dalam novel tersebut dideskripsikan pengarang dengan jelas. 
c. Bahasa yang digunakan pengarang dalam novel tersebut mudah dimengerti . 
d. Bukit Danau Talago dilukiskan pengarang dengan indah dan menarik. 
e. Pengarang menggambarkan latar suasana dengan diksi yang menarik dan detail . 

6. Cermati kata kunci berikut! 

 
berseri – pagi – embun – hijau – seruni 

 

Puisi keindahan alam berdasarkan kata kunci tersebut adalah .... 
a. Rona berseri insan beriman 

Menyongsong pagi ceria dengan takwa 
Saat embun berkilau keemasan 
Rumput serta seruni menari riang 

b. Mentari berseri membakar jiwaku 
Mengusik pagi yang indah 
Mengusir burumg di rerumputan hijau 

Membungkam seruni dalam sangkar emas 
c. Mata ini takkan berseri 

Selama mentari tak kunjung datang 
Membawa embun penyejuk hati 

Menggoda rumput hijau dan seruni menari 
d. Pertiwi berseri di khatulistiwa 

Pagi menyejukkan bumi dengan embun 
Menebar aroma rumput hijau nusantara 

Menyaksikan pelangi berdendang di angkasa 
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e. Mentari berseri menyambut pagi 

Menatap permadani di bumi pertiwi 
Menyinari embun dedaunan hijau 
Berkilau menyongsong kilau seruni 

7. Cermati puisi berikut! 
 
Ya, aku belum bisa menyebut namamu lagi. 
Dalam surat, buku harian, dan percakapan sehari-hari 
Kembali seakan sebuah janji diikrarkan 
Apa lagi yang dapat kita ucapkan 

         Seperti dulu, namamu penuh belum bisa kusebut kini 
         Jauhkan daku dari kekhianatan, doaku setiap kali 
         Daun-daun asam mulai kemerahan dalam gugusan 
         Bara kemarau, lunglai dan teramat perlahan 
Di atas hutan kelelawar senja beterbangan 
..... 
Menyebar di atas baris-baris merah berangkat tenggelam 
 
Larik yang sesuai untuk melengkapi puisi tersebut adalah .... 

a. Tak sampai gerimis hanya awan berlayangan 
b. Kabut pun bagai uban di atas hutan-hutan 
c. Dan sekian ratus senja yang kucatat jadi malam 

d. Uap tipis, merendah dari tepi-tepi 
e. Beratus sayap berombak-ombak ke selatan 

8. Cermati Ilustrasi berikut! 

 
Sejak aku kuliah, biaya yang aku butuhkan semakin besar. Aku harus membayar uang 
kost bulanan karena aku berkuliah di luar kota, terpisah jauh darimu. Sekali lagi kau 
memenuhi apa yang aku butuhkan. Kau tak pernah mengeluhkan mahalnya biaya 
kuliahku. Katamu, “Kejarlah impianmu!”. Kau merelakan aku kuliah di kampus yang 
bagus, meski jauh dari rumah dan membutuhkan biaya yang banyak. 
 
Gurindam yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah .... 

a. Ketika engkau tengah belajar 
Haruslah tekun dan juga sabar 

b. Segala ilmu yang didapatkan 
Mesti diajarkan dan diamalkan 

c. Ilmu mesti harus diamalkan 
Agar ilmu tidak terlupakan 

d. Orang yang berilmu tanpa amal 
Bagai pohon rindang berbuah apel 

e. Bersama ibu terpisah jarak 
Demi impian terwujud kelak 
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9. Cermati larik puisi berikut! 

 
(1)  Dan cerah mentari jadi wajah kita 
(2)  Bercerita kisah kita 
(3)  Saat deras hujan bagai air mata 
(4)  Gumpalan awan di langit biru 
 
Urutan yang tepat untuk puisi tersebut adalah .... 

a. (4)-(2)-(3)-(1) 
b. (4)-(1)-(2)-(3) 

c. (1)-(3)-(4)-(2) 
d. (2)-(1)-(3)-(4) 
e. (3)-(2)-(1)-(4) 

10. Cermati kutipan puisi berikut! 
 
Berbeda 
 
ni bukan kota kami. 
Tidak ada kota di Bumi yang seperti ini 
Tidak ada jalan di bawah sana 
Apalagi kendaraan seperti mobil dan motor 
 

Terlihat sangat berbeda 
Bulan purnama menggantung di langit 

Terlihat lebih besar dibanding biasanya 

 
…. 
 
Di sisi barat kota terlihat gunung yang ada di kota kami 
Juga pantai di sisi timur, itu sama 
Tapi hanya hal itu yang sama 
Sisanya berbeda 
 

Majas personifikasi untuk melengkapi puisi tersebut adalah .... 
a. Cahayanya sungguh terang 

b. Cahayanya lembut dan indah 
c. Bulan bersinar dengan terang 

d. Sinarnya menerangi kota kami 
e. Bintang-bintang bertaburan 
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B. Kunci jawaban diatas. 

 

1. A 
2. A 

3. A 
4. D 

5. E 
6. E 

7. E 
8. E 

9. A 
10. B 
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