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LEMBAR SOAL 
 

Mata Pelajaran : SENI BUDAYA 
Kelas                    :   VIII (Delapan) 
Hari/Tanggal :  Rabu/7 Desember 2011  
Pukul : 10.00 – 11.30 WIB 

  

 

PETUNJUK UMUM 
 

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Akhir Semestermenggunakan pensil2B  
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJK. 
4. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang. 

Hitamkan salah satu jawaban yang palingbenar! 

1. Gambar atau lukisan yang dibuat pada sehelai 
kain dengan bahan lilin dan pewarna 
menggunakan alat canting disebut .... 
A. batik   C. songket 
B. tapis   D. tenun 

 
2. Batik dapat dipergunakan untuk memenuhi 

kebutuhan akan pakaian. Dengan demikian 
batik memiliki fungsi…. 
A. estetis  C. keindahan 
B. praktis  D. ganda 

 
3. Motif batik yang pola dasarnya mengambil 

bentuk buah pohon enau disebut motif…. 
A. swastika  C. kawung 
B. pilin    D. tumpal 

 
4. Motif swastika atau banji identik dengan 

masyarakat daerah…. 
A. Bali   C. Cirebon 
B. Toraja   D. Jawa Tengah 

 
5. Peralatan pokok yang digunakan dalam 

membatik adalah…. 
A. pahat  C. sudip 
B. canting  D. lilin / malam 

 
6. Kain yang lebih cocok digunakan sebagai bahan 

batik adalah kain…. 
A. kanvas  C. drill 
B. famatex  D. mori/ sutera 

 
7. Dalam proses membatik, setelah peralatan dan 

bahan lengkap, langkah awal yang harus kita 
kerjakan adalah…. 
A. persiapan  C. membuat desain 
B. pengeringan  D. pewarnaan 

 
8. Istilah “ilustrasi” berasal dari bahasa Latin, yaitu 

dari kata ilustrare yang berarti…. 
A. menjelaskan  C. mewujudkan 
B. menggambar D. memperagakan 

 
9. Dalam prinsip menggambar ilustrasi, 

perbandingan bagian per bagian atau bagian 
dengan keseluruhan disebut dengan…. 
A. anatomi  C. kesatuan 
B. komposisi  D. proporsi 

 
 

10. Gambar yang menampilkan sosok seseorang 
dengan karakkter yang aneh dan lucu serta 
mengandung sindiran atau kritikan disebut…. 
A. kartun  C. komik 
B. karikatur  D. dekoratif 

 
11. Gambar yang berfungsi untuk menghias atau 

mengisi kolom atau halaman kosong pada 
majalah disebut…. 
A. komik  C. kartun 
B. cover  D. vignette 

 
12. Dalam membuat gambar ilustrasi, media cat air 

yang memiliki sifat transparan atau tembus 
pandang adalah jenis cat air…. 
A. nontransparan water colour   
B. cat acrylic  
C. tinta china 
D. transparans water colour 

 
13. Sesuai dengan perkembangan zaman, banyak 

yang memanfaatkan kemajuan teknologi 
sebagai media atau teknik untuk menghasilkan 
gambar ilustrasi. Media atau teknik yang 
dimaksud adalah.... 
A. komputer  C. trekpen 
B. manual  D. tinta bak 

 
14. Langkah paling awal dalam menggambar 

ilustrasi adalah…. 
A. membuat sketsa   
B. pewarnaan    
C. menentukan gagasan 
D. finising atau sentuhan akhir 

 
15. Rancangan gambar yang dibuat menggunakan 

pensil gambar disebut…. 
A. prespektif  C. ilustratif 
B. sketsa  D. dekoratif 

 
16. Perpaduan dari berbagai musik daerah yang 

mengalami perubahan karena benturan budaya 
adalah pengertian dari…. 
A. musik daerah  C. musik nontradisi 
B. musik tradisional D. musik nusantara 

 
17. Lagu yang menggunakan gaya dan bahasa 

daerah setempat serta melodinya masih 
sederhana disebut…. 
A. lagu daerah  C. lagu keroncong 
B. lagu perjuangan D. lagu anak 
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18. Lagu yang menanamkan sikap cinta tanah air 
dan bangsa serta nasionalisme disebut…. 
A. lagu popular  C. lagu perjuangan 
B. lagu anak – anak D. lagu keroncong 

 
19. Gesang adalah salah seorang maestro atau 

tokoh musik…. 
A. perjuangan  C. dangdut 
B. seriosa  D. keroncong 

 
20. Ismail Marzuki adalah seorang tokoh pencipta 

lagu perjuangan. Salah satu lagu ciptaanya 
berjudul…. 
A. Bagimu negeri    
B. Satu nusa satu bangsa 
C. Rayuan pulau kelapa   
D. Hari merdeka 

 
21. Pelangi, Ambilkan Bulan dan Aku Anak 

Gembala adalah beberapa karya lagu anak 
yang diciptakan oleh…. 
A. Ibu Sud  C. Pak Kasur 
B. A.T. Mahmud D. Papa.  T. Bob 

 
22. Sajian musik yang dimainkan secara bersama-

sama dengan menggunakan satu jenis alat 
musik disebut…. 
A. musik Ansambel C. musik keroncong 
B. musik kontemporer D. musik gamelan 

 
23. Alat musik gitar, biola dan harpa berdasarkan 

sumber bunyinya termasuk kedalam jenis alat 
musik…. 
A. Aerophone  C. Chordophone 
B. Membranophone D. Electrophone 

 
24. Berdasarkan cara memainkannya, kolintang, 

kenong dan kendang dimainkan dengan cara…. 
A. digesek  C. ditiup 
B. dipukul  D. dipetik 

 
25. Perhatikan gambar berikut! 

 
 
 
 
Gambar di atas adalah simbol kunci .... 
A. G   C.  F 
B. C   D.  A 

 
26. Berdasarkan fungsinya dalam pergelaran, alat 

musik yang berperan sebagaai pengiring atau 
pembawa paduan nada (akor) disebut alat 
musik …. 
A. melodis  C. simfonis 
B. ritmis  D. harmonis 

 
27. Di bawah ini yang termasuk kedalam jenis alat 

musik aerophone adalah…. 
A. biola, terompet dan bass  
B. seruling, terompet dan harmonika   
C. gitar, harmonika  dan biola    
D. harpa, terompet dan kecapi 

 

28. Berikut ini alat musik yang dimainkan dengan 
cara digesek adalah… 
A. biola   C. drum 
B. piano  D. saxophone 

 

29. Alat musik bertuts yang dimainkan dengan cara 
dipencet dan ditiup adalah…. 
A. keyboard  C.  Recorder 
B. piano  D. Pianika 

30. Alat musik tradisional angklung dari Jawa Barat 
dimainkan dengan cara…. 
A. dipetik  C. digoncang 
B. dipukul  D. digesek 

 
31. Lagu Tobat yang dipopulerkan oleh grup band 

Wali berdasarkan jenis musiknya termasuk 
kedalam jenis lagu…. 
A. dangdut  C. populer 
B. rock   D. religi 

 
32. Perhatikan penggalan syair lagu di bawah ini ! 

Tujuhbelas Agustus tahun empat lima 
Itulah hari kemerdekaan kita 
Hari merdeka, nusa dan bangsa 
Hari lahirnya bangsa Indonesia,merdeka …. 

 
Penggalan bait lagu di atas diambil dari lagu 
perjuangan yang berjudul…. 
A. Tujuhbelas Agustus C. Indonesia Pusaka 
B. Hari Merdeka D. Merdeka 

 
33. Di bawah ini yang merupakan lagu daerah 

Lampung adalah…. 
A. Gending Sriwijaya   
B. Surilang 
C. Cing Cangkeling               
D. Lipang Lipang dang  

 
 

34. 4    .   3      4      6      5        6        5       3      1 
 
Notasi di atas adalah penggalan dari lagu 
berjudul…. 
A. Berkibarlah benderaku   
B. Halo-halo Bandung 
C. Ibu kita Kartini    
D. Sorak –sorak Bergembira 

 
35. Perhatikan gambar not di bawah ini ! 

                      
 
 
 
Gambar not di di atas bernilai … ketukan. 
A. 1   C. 1/2 
B. 2   D. 4 

 
36. Tari Ketuk Tilu dan tari Jaipong berasal dari 

daerah…. 
A. Jawa Timur  C. Jawa Tengah 
B. Jawa Barat  D. Lampung 

 
37. Berikut ini yang merupakan tarian dari daerah 

Bali adalah…. 
A. Tari sembah, Bedana   
B. Jumengglung, Kuda Kepang   
C. Tari Tayuban, Kethek Ogleng 
D. Tari Pendet, Legong dan Sang Hyang 

 
38. Dalam ragam gerak tari dari Jawa, yang 

dimaksud dengan ngigel adalah…. 
A. Gerak berjalan cepat jinjit 
B. Menghentakkan ujung depan telapak kaki di 

belakang tungkai kaki sebelahnya yang 
menapak 

C. Gerak penghubung yang terdiri dari 
rangkaian gerak tangan dan kaki dengan 
hitungan 1 sampai 8 

D. Gerakan kaki yang dihentakkan bertumpu 
pada pangkal jari-jari yang digerakkan dari 
tengah betis menyusut kebawah 
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39. Dalam ragam gerak tarian dari Bali, terdapat 
dua macam gerak leher, yaitu…. 
A. Sablak dan Ondong  
B. Debeg dan Gejuk   
C. Tawing dan Ulap-ulap 
D. Tolehan dan Lungsekar 

 
40. Yang dimaksud dengan tari tunggal adalah…. 

A. Bentuk penampilan tari yang ditarikan 
secara berpasang-pasangan 

B. Jenis tari yang ditarikan oleh seorang 
penari, boleh laki – laki atau perempuan 

C. Tarian gembira yang sering dipertunjukkan 
pada saat penyambutan tamu dan malam 
ramah-ramah 

D. Tarian yang diperankan oleh diri sendiri 
 

41. Contoh tari tunggal yang berasal dari daerah 
Bali adalah…. 
A. Jaipong  C. Panji Sumirang 
B. Bondan  D. Serimpi 

 
42. Tari Gambir Anom dan tari Prawiraguna 

termasuk kedalam jenis tari…. 
A. tunggal  C. kelompok 
B. berpasaangan D. missal 

 
43. Unsur utama dalam seni tari adalah.... 

A. kostum  C. musik pengiring 
B. gerak tubuh  D. tata rias 

 
44. Yang dimaksud dengan seni peran adalah... 

A. Salah satu bentuk seni yang kompleks 
B. Karya seni rupa dua dimensi yang proses 

pembuatannya melalui teknik cetak 
C. Seni berganti peran, memerankan aneka 

tokoh yang bukan diri sendiri 
D. Jenis tarian yang dibawakan oleh seorang 

penari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Perhatikan tabel berikut ! 
 

A B C D 

Ludruk 
Glipang 
Wayang 
orang 

Ludruk 
lenong 
wayang 
golek 

Randai 
Wayang 
Golek 
Ondel-
ondel 

Lenong 
Pendet 
Randai 

 
Teater tradisional dari Jawa Timur ditunjukkan 
oleh huruf.... 
A. A   C.  C 
B. B   D.  D 

 
46. Bentuk pertunjukan  drama yang sebagian 

besar dialognya didominasi unsur musik dan 
lagu disebut... 
A. Sendra tari  C. Teater boneka 
B. Wayang  D. Opera 

 
47. Teater tradisional yang berasal dari Jawa 

Tengah adalah... 
A. Wayang golek C. Ludruk 
B. Kethoprak  D. Lenong 

 
48. Unsur – unsur seni teater mencakup beberapa 

unsur seni, yaitu.... 
A. Seni lukis dan seni drama 
B. Seni suara dan seni vokal        
C. Seni tari dan sastra               
D. Seni rupa, seni  tari dan seni musik 

 
49. Dalam pementasan teater, ucapan intonasi atau 

logat sangat mendukung penyampaian pesan 
ke para penonton. Hal ini termasuk kedalam.... 
A. Langkah – langkah dalam berteater 
B. Jenis-jenis teater 
C. Unsur – unsur berteater   
D. Pengertian teater 

 
50. Teater tradisional wayang kulit diiringi musik.... 

A. Gamelan  C. tarling 
B. keroncong   D. kolintang 
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