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I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d  di depan pilihan jawaban yang paling tepat! 

 
1. Salah satu bentuk-bentuk seni gambar antara lain, kecuali... 

a. Komik    c. Kartun 

b. Karikatur    d. dongeng 

2. Definisi komik sebenarnya adalah gambar ... 

a. yang disusun berurutan dan saling berhubungan 

b. Gambar acak tapi berilustrasi 

c. Karangan dengan gambar acak 

d. Seni grafiti pada dinding dan kertas 

3. Sebutan bagi istilah komik Jepang adalah ...  

a. Manga    c. Manhua 

b. Manhwa    d. Cergam  

4. Tujuan narasi dalam komik adalah…  

a. Garis batas pada gambar         

b. membantu pembanca memahami adegan 

c. tokoh pemeran komik 

d. latar belakang cerita komik 

5. Tujuan pembuatan frame dalam komik adalah ...… 

a. Garis batas pada gambar         

b. membantu pembanca memahami adegan 

c. tokoh pemeran komik 

d. latar belakang cerita komik 

6. Cerita komik yang terkenal diantaranya, kecuali ...  

a. Dragon Ball    c. Mahabarata 

b. Naruto    d. Adit dan Jarwo  

Untuk soal no 7 s.d 10 simak gambar komik berikut ini 

7. Siapakah tokoh utama dalam komik tersebut... 

a. Si Juki     c. Pak guru 

b. Si Entong    d. Anak sekolah 

8. Berapa jumlah frame dalam komik tersebut.… 

a. 5     c. 7 

b. 6     d. 8 

9. Dimana setting tempat komik tersebut ... 

a. Di kantor    c. Di rumah teman 

b. Di rumah    d. Di sekolah  

10. Bagaimana karakter tokoh utama dalam komik tersebut.… 

a. disiplin    c. malas 

b. teledor    d. pemarah 

11. Hal yang tidak perlu diperhatikan dalam menggambar komik adalah... 

a. Ekpresi wajah   c. Proposi tubuh 

b. Jalan cerita    d. Sikap tubuh 

12. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan komik adalah, kecuali.… 

a. Tokoh Utama    c. Tema komik 



 

 

b. Amanat komik   d. Pencipta komik 

13. Sikap apresiasi terhadap karya seni rupa telah kita miliki jika kita mampu menikmati dan menghargai 

karya seni rupa melalui pengenalan, penghayatan dan ... 

a. Penilaian    c. pembelian 

b. pengakuan    d. pengecualian 

14. Lagu Apuse dari daerah.......  

a. Jawa Barat    c. Maluku  

b. Jakarta    d. Semarang 

15. Lagu Manuk Dadali dari daerah.........  

a. Jawa Barat    c. Maluku  

b. Jakarta    d. Semarang 

16. Lagu Angin Mamiri merupakan lagu daerah.....  

a. Jawa Timur    c. Lampung  

b. Makasar    d. Padang 

17. Lagu-lagu daerah juga berguna untuk memperkokoh.... 

a. Kemenangan    c. Persatuan 

b. Kebenaran    d. Cinta tanah air 

18. Ekspresi musik melalui suara manusia disebut.... 

a. instrumentalia   c. menggambar 

b. Menyanyi    d. Melukis 

19. Aturan yang diterapkan dalam seni tari adalah, kecuali....  

a. gerak tubuh    c. gerak dengan irama musik  

b. tata bicara    d. rias,busana,dan dekorasi 

20. Menyanyi tanpa diiringi lagu adalah.... 

a. seriosa    c. rap 

b. Akapela    d. sinden 

21. Kerajinan daerah asal pekalongan yang terkenal adalah.... 

a. batik     c. tenun 

b. ukir     d. patung 

22. Kerajinan daerah asal lombok yang terkenal adalah.... 

a. keramik    c. tenun 

b. ukir     d. patung 

23. Kerajinan daerah asal Bali yang terkenal adalah.... 

a. keramik    c. tenun 

b. ukir     d. Patung 

24. Motif hias alam sering digambarkan pada bentuk gunung, terutama menggambarkan Gunung 

Mahameru yang melambangkan tempat bersemayamnya para dewa, Motif ini misalnya terdapat pada 

relief-relief bangunan purbakala peninggalan ... 

a. Belanda     c. Hindu 

b. Islam     d. Jepang 

25. Pada karya seni rupa purbakala, objek yang dipilih kebanyakan berupa bentuk ... 

a. Manusia, flora dan fauna  c. Awan, gunung dan langit 

b. Matahari, bulan dan bintang d. Pohon bambu, burung bangau dan bungau 

26. Karya seni rupa tradisional yang terdapat di Indonesia umumnya menggunakan ragam hias sesuai 

kekhasan daerah masing-masing berupa ... 

a. bentuk bangunan rumah, alat musik dan senjata tradisional, serta seni kriya 

b. bentuk jembatan , alat pertanian dan senjata rakitan, serta seni kriya 

c. bentuk pondasi rumah, alat memasak dan senjata api, serta seni kriya 

d. bentuk desain rumah, alat transportasi darat dan senjata api rakiatan 



 

 

27. Teknik membatik dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu... 

a. tulis dan cetak  c. Tulis dan warna 
b. cetak dan print  d. Sablon dan celup 

28. Alat yang digunakan untuk memberi hiasan pada kain batik adalah.....  

a. Sablon   c. Canting 
b. Crayon   d. spidol 

29. Contoh kesenian daerah yang merupakan peninggalan kerajaan Islam adalah.....  

a. masjid   c. Stupa 
b. Kaligrafi   d. Candi 

30. Rumah adat jogja adalah.....  

a. Bedeng    c. Joglo 
b. Gadang   d. panggung 

 

ISIAN SINGKAT 

31. Beberapa jenis bahan yang bisa digunakan untuk membuat anyaman adalah.....  

32. Jenis simpul ada dua yaitu ...................... dan ......................... 

33. Menyanyi bersama-sama secara berkelompok dinamakan .... 

34. Alat untuk membuat lukisan yaitu ... 

35. Tulisan indah berbahasa arab dinamakan ... 

36. Senjata Kujang berasal dari propinsi .... 

37. Alat untuk membatik dinamakan ... 

38. Tari Saman berasal dari daerah.....  

39. Tari Kecak berasal dari daerah..... 

40. Contoh komik berasal dari Indonesia adalah ... 

 

ESSAI 

  

41. Tuliskan lima contoh senjata tradisional beserta daerahnya! 

42. Buatlah komik sederhana dengan 3 frame (tema bebas) 

43. Sebutkan 5 judul lagu daerah dan asal daerahnya ! 

44. Sebutkan daerah di Indonesia yang terkenal dengan motif batiknya! 

45. Sebutkan perlatan yang harus dipersiapkan dalam membuat lukisan 
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