
FORMAT KISI-KISI PENULISAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 
TAHUN PELAJARAN 2014-2015 

 
Jenis Sekolah      : SMA Negeri 78 Jakarta  Alokasi Waktu    : 90 menit 
Mata Pelajaran ( Beban)    : SENI RUPA 1 ( 2 sks) Jumlah Soal       : 50 
Semester/Program        : Genap / IPA Bentuk Soal        : Pilihan ganda 
 

No 
No. 
SK 

Kompetensi Dasar Materi Indikator   Soal 
Bentuk  

Soal 
No. 
Soal 

Skor 

1 3.1  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Siswa dapat menjelaskan salah satu 
kegunaan kritik seni dalam bidang tertentu 

PG 1 2 

2 3.1  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Melalui lukisan  Siswa dapat mejelaskan 
aliran seni lukis tertentu 

PG 2 2 

3 3.1  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Dengan melihat karya lukisan Siswa dapat 
menyebutkan jenis komposisi yang di 
gunakan 

PG 3 2 

4 3.4 Membuat tulisan kritik  karya seni rupa 

mengenai jenis, fungsi, simbol dan 

nilai estetis berdasarkan hasil 

engamatan 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Dengan melihat karya Siswa dapat 
menyebutkan pusat perhatian dari lukisan 

PG 4 2 

5 4.3 Membuat tulisan kritik  karya seni rupa 

mengenai jenis, fungsi, simbol dan 

nilai estetis berdasarkan hasil 

engamatan 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Dengan melihat karya Siswa dapat 
menyebutkan teknik yang di gunakan dalam 
karya. 

PG 5 2 

6 4.3 Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menyebutkan bahan untuk 
berkary 3dimensi 

PG 6 2 

7 4.3 Membuat tulisan kritik  karya seni rupa 

mengenai jenis, fungsi, simbol dan 

nilai estetis berdasarkan hasil 

engamatan 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Dengan melihat karya Siswa dapat 
menjelaskan aliran yang di gunakan dalam 
sebuah lukisan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PG 7 2 

8 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Siswa dapat menyebutkan posisi obyek 
gambar dalam sudut pandang, dalam  ilmu 
perspektif perspektif. 

PG 8 2 

9 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Siswa dapat menyebutkan alat-alat untuk 
menggambar 

PG 9 2 
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10 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Siswa dapat menyebutkan jenis warna 
berikut contohnya.  

PG 10 2 

11 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 

Siswa dapat menyebutkan pewarna untuk 
melukis 

PG 11 2 



berkarya   seni rupa dua dimensi 

12 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Siswa dapat menyebutka pengaruh kritikus 
terahadap karya 

PG 12 2 

13 4.3 Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menyebutkan salah satu 
peralatan dalam dunia seni lukis 

PG 13 2 

14 4.3 Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menyebutkan salah satu jenis 
kritik dan salah satu tujuannya 

PG 14 2 

15 4.3 Membuat tulisan kritik  karya seni rupa 

mengenai jenis, fungsi, simbol dan 

nilai estetis berdasarkan hasil 

engamatan 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menyebutkan jumlah apresiasi 
seni 

PG 15 2 

16 4.3 Membuat tulisan kritik  karya seni rupa 

mengenai jenis, fungsi, simbol dan 

nilai estetis berdasarkan hasil 

engamatan 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menyebutkan salah satu 
peralatan menggambara teknik perspektif 

PG 16 2 

17 4.3 Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menyebutkan golongan seni 
budaya, berdasarkan panca indra 

PG 17 2 

18 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Siswa dapat menyebutkan salah satu sudut 
pandang dalam gambar perspektif 

PG 18 2 

19 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Siswa dapat menyebutkan cabang seni 
budaya 

PG 19 2 

20 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Siswa dapat menyebutkan tahapan2 kritik 
seni 

PG 20 2 
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21 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Siswa dapat menyebutkan  salah satu patung 
berikut maknanya 

PG 21 2 

22 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Siswa dapat menjelaskan istilah lain dari 
salah satu patung yang ada di ibukota 

PG 22 2 

23 3.3 Memahami pameran karya seni rupa 
 

Prosedur dan tata cara 
menyelenggarakan kegiatan pameran 
karya seni rupa 

Siswa dapat menyebutkan salah satu tujuan 
dalam pelajaran pendidkan seni rupa 

PG 23 2 

24 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Siswa dapat menjelaskan  istilah lain dari 
desain 

PG 24 2 

25 3.2 Menerapkan jenis, simbol dan  nila 
estetis dalam  konsep seni  rupa 

Bahan, media, jenis, simbol,  nilai 
estetis  dan teknik dalam   proses 

Siswa dapat membedakan produk akrya 2d 
dan 3d 

PG 25 2 



berkarya   seni rupa tiga  dimensi 

26 3.2 Menerapkan jenis, simbol dan  nila 
estetis dalam  konsep seni  rupa 

Bahan, media, jenis, simbol,  nilai 
estetis  dan teknik dalam   proses 
berkarya   seni rupa tiga  dimensi 

Siswa dapat menyebutkan produk2 karya 
advertising 

PG 26 2 

27 3.4 Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Dengan melihat karya Siswa dapat 
menyebutkan salah satu teknik dalam 
melukis 

PG 27 2 

28 3.4 Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat membedakan produk seni murni 
dan terapan 

PG 28 2 

29 3.4 Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menjelaskan salah satu tahapan 
dalam kritik seni rupa 

PG 29 2 

30 3.4 Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menjelaskan jenis tahapan2 
dalam kritik seni rupa 

PG 30 2 

31 3.4 Membuat tulisan kritik  karya seni rupa 

mengenai jenis, fungsi, simbol dan 

nilai estetis berdasarkan hasil 

engamatan 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menjelaskan salah satu tahapan 
dalam kritik seni. 

31 PG 2 
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32 4.3  Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menyebutkan  unsur gambar. PG 32 2 

33 4.3  Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menjelaskan salah satu teknik 
dalam mematung 

PG 33 2 

34 4.3  Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menyebutkan makna salah satu 
warna sekunder 

PG 34 2 

35 4.3  Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menyebutkan salah satu hasil 
percampuran warna primer. 

PG 35 2 

36 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Siswa dapat menyebutkan salah satu warna 
yg bersifat panas. 

PG 36 2 

37 4.3  Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menyebutkan  teknik yang di 
gunakan dalam melukis/menggambar 

PG 37 2 

38 4.3  Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 

Dengan melihat gambar Siswa dapat 
menyebutkan jenis perspektif 

PG 38 2 



rupa. 
 

 

39 4.3  Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menyebutkan salah satu azas 
menggambar 
  

PG 39 2 

40 4.3  Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Dengan melihat gambar Siswa dapat 
mmbedakan perspektif 1,2 dan 3 titik hilang 

PG 40 2 

41 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Siswa dapat menjelaskan salah satu jenis 
gambar dan pengertiannya 

PG 41 2 

42 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Siswa dapat menyebutkanistilaj lain dari 
komposisi. 

PG 42 2 

43 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua 2dimensi 

Siswa dapat menyebutkan  salah satu alat 
bantu untuk menggambar teknik. 

PG 43 2 

44 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Siswa dapat menyebutkan  salah satu tujuan 
kritik seni 

PG 44 2 

45 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Dengan melihat karya Siswa dapat 
menyebutkan  pusat perhatian karya 

PG 45 2 

46 3.4  Memahami bahan, media  dan  teknik 
dalam proses berkarya  seni rupa 

Bahan, media, jenis,  simbol, nilai 
estetis dan teknik   dalam   proses 
berkarya   seni rupa dua dimensi 

Siswa dapat menyebutkan  kota – kota di 
indonesia yang merupakan penghasil 
kerajinan batik terkenal. 

PG 46 2 

47 3.4  Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menyebutkan tokoh kritikus dan 
waktu melahirkan teorinya. 

PG 47 2 

48 3.4  Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menyebutkan salah satu jenis 
piranti lunak untuk desain grafis komputer. 

PG 48 2 

49 3.4  Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menyebutkan salah satu 
kecenderungn teori kritik 

PG 49 2 

50 3.4  Memahami  jenis, simbol, fungsi dan 
nilai estetis  dalam  kritik  karya seni 
rupa. 
 

Jenis, simbol, fungsi dan nilai estetis 
dalam   kritik  karya seni rupa. 
 

Siswa dapat menyebutkan kecenderungan 
kritik ekspresifistik. 

PG 50 2 
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