
1 
 

USBN 2017/2018          
©

Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

SENI RUPA SMA/MA MIPA/IPS/BHS DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

SENI RUPA SMA/MA K2013 

Paket 3  

 

  

DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN 
DAN KEBUDAYAAN 

 

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT 

2018 

SENI BUDAYA (SENI RUPA) 

SMA/MA 

UJIAN SEKOLAH 
BERSTANDAR NASIONAL 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 



2 
 

USBN 2017/2018          
©

Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

SENI RUPA SMA/MA MIPA/IPS/BHS DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

 

MATA PELAJARAN 

Mata Pelajaran               : SENI BUDAYA (SENI RUPA) 

Jenjang                           : SMA/MA                                 

Peminatan                      : MIPA/IPS/BAHASA 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Hari/Tanggal                   : SELASA, 20 MARET 2018 

Jam                                  : 10.00-11.30 WIB 

 

PETUNJUK UMUM 

 
1. Periksalah naskah soal yang anda terima sebelum mengerjakan soal yang meliputi : 

a. Kelengkapan jumlah halaman atau urutannya. 

b. Kelengkapan dan urutan nomor soal. 

c. Kesesuaian nama mata uji dan progran studi/peminatan yang tertera pada kanan 

atas naskah soal dengan Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional 

(LJUSBN). 

2. Laporkan kepada pengawasruang ujian apabila terdapat lembar soal, nomor soal yang 

tidak lengkap atau tidak urut, serta LJUSBN yang rusak atau robek untuk mendapat 

gantinya. 

3. Isilah pada LJUSBN Anda dengan : 

a. Nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya 

sesuai dengan huruf di atasnya. 

b. Nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan, lalu hitamkan 

bulatan di bawahnya sesuai dengan huruf/angka di atasnya. 

c. Nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan Anda pada kotak yang 

disediakan 

4. Tersedia waktu 90 menit untuk mengerjakan naskah soal tersebut. 

5. Jumlah soal pilihan ganda (PG) sebanyak 40 butir dan soal uraian (essay) sebanyak 5 

butir. 

6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung 

lainnya. 

7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang ujian. 

8. Lembar soal dan halaman kosong boleh dicoret-coret, sedangkan LJUSBN tidak boleh 

dicoret-coret.  

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

Kerjakan dengan jujur, karena kejujuran adalah cermin kepribadian 

 

 

 

 



3 
 

USBN 2017/2018          
©

Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

SENI RUPA SMA/MA MIPA/IPS/BHS DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

A. PILIHAN GANDA 

 

1. Gambar di samping adalah salah satu contoh karya 

 seni rupa yang dapat dilihat dari berbagai arah atau 

 sudut pandang. 

Berdasarkan perujudannya karya tersebut dapat  

digolongkan ke dalam karya seni rupa…. 

A. Dua dimensi 

B. Tiga dimensi 

C. Seni rupa murni 

D. Seni rupa terapan 

E. Seni dekorasi 

 

2. Teknik  yang digunakan dalam berkarya seni rupa tiga dimensi seperti patung 

disesuaikan dengan bahan yang digunakan dan dapat memberikan karakteristik 

yang khas. Mengolah bahan yang berupa beberapa bagian atau bilah   biasanya 

menggunakan teknik…. 

A. Cor  

B. Pahat 

C. Membentuk 

D. Inlay 

E. Rancang bangun 

 

3. Teknik  berkarya yang digunakan dalam proses berkarya seni rupa tiga dimensi erat 

hubungannya dengan bahan yang digunakan. 

Amatilah contoh karya seni rupa di samping ini. 

Kayu adalah bahan yang digunakan dalam karya 

 seni patung di atas. Bahan ini tergolong ke dalam 

 jenis bahan... 

A. Industry 

B. Alami 

C. Tiruan 

D. Buatan 

E. Rekayasa 

 

4.  

(1) Karya seni rupa tiga dimensi memiliki ukuran panjang, lebar dan volume,sehingga 

dapat diliha/dinikmati dari berbagai arah/sudut pandang 

(2) Karya seni rupa dua dimensi hanya memiliki ukuran panjang x lebar dan berupa 

bidang datar,sehingga hanya dapat dilihat atau dinikmati dari satu arah pandang 

(3) Karya seni rupa tiga dimensi dapat dilihat dari satu arah pandangan. 

(4) Karya seni rupa tiga dimensi  memiliki bentuk yang nyata. 

(5) Karya seni rupa tiga dimensi tidak memiliki ruang. 

 

A. hanya (1) yang benar 

B. (1) dan (2) benar 

C. (1), (2), dan (3) benar 

D. (4) dan (5) benar 

E. Jika semua benar 
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5. Karya  seni rupa dapat digolongkan berdasarkan jenisnya dengan mengkatagorikan 

kesamaan karakteristik karya yang satu dengan yang lainnya. 

Karya manakah yang termasuk ke dalam karya seni rupa tiga dimensi 

A. Lukisan 

B. Desain Grafis  

C. Batik  

D. Seni Grafis  

E. Patung 

 

6.  

(1) Menentukan tujuan pameran 

(2) Menentukan tema  

(3) Menata karya 

(4) Mengevaluasi kegiatan 

(5) Menyusun laporan kegiatan 

Pada tahap perencanaan kegiatan pameran hal apa saja yang harus dilakukan 

A. hanya (1) yang benar 

B. (1) dan (2) benar 

C. (1), (2), dan (3) benar 

D. (4) dan (5) benar 

E. Jika semua benar 

 

7. Pameran karya seni rupa merupakan kegiatan menyajikan karya seni rupa kepada 

publik sehingga terjadi komunikasi antara seniman melalui medium karyanya dengan 

publik seni. 

Berdasarkan uraian di atas maka  pameran seni rupa karya siswa memiliki fungsi: 

(1) Meningkatkan popularitas 

(2) Pengisi waktu luang; 

(3) Unjuk kemampuan;  

(4) Membangkitkan motivasi berkarya seni; 

(5) Belajar berorganisasi. 

 

A. hanya (1) yang benar 

B. (1) dan (2) benar 

C. (1), (2), dan (3) benar 

D. (4) dan (5) benar 

E. Jika semua benar 

 

8. Gambar di samping menunjukkan jenis  

 pameran karya seni rupa 

A. Terapan  

B. Tiga dimensi 

C. Tunggal 

D. Bersama 

E. Dua dimensi 
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9. Orang yang bertugas mengelola surat menyurat dan administrasi penyelenggaraan 

pameran adalah... 

A. Ketua  

B. Sekretaris 

C. Bendahara 

D. Sie Usaha 

E. Publikasi dan Dokumentasi 

 

10. Yang dimaksud dengan Katalog dalam kegiatan pameran adalah 

 

A. Buku tamu yang memuat sejumlah nama pengunjung pameran 

B. Buku yang memuat memuat informasi seniman dan karya seni yang dipamerkan 

dan menjadi panduan bagi pengunjung pameran 

C. Informasi pameran yang disebarluaskan 

D. Buku yang memuat karya dan harga karya 

E. Buku yang disediakan panitia untuk melengkapi kegiatan pameran 

 

11. Kritik seni dalam konteks “apresiasi seni” mengandung pengertian 

(1) Penghakiman 

(2) Kecaman 

(3) Bantahan 

(4) Penghargaan 

(5) Penilaian 

Dari pernyataan di atas manakah yang benar 

A. hanya (1) yang benar 

B. (1) dan (2) benar 

C. (1), (2), dan (3) benar 

D. (4) dan (5) benar 

E. Jika semua benar 

 

12.  

(1) Menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetik karya seni rupa 

(2) Motivasi untuk meningkatkan kualitas karya. 

(3) Interaksi searah antara kreator dengan penikmat seni.  

(4) Meningkatkan nilai ekonomis karya seni 

(5) Meningkatkan jumlah hasil karya seni 

Kritik seni memiliki fungsi yang yang sangat penting antara lain 

A. hanya (1) yang benar 

B. (1) dan (2) benar 

C. (1), (2), dan (3) benar 

D. (4) dan (5) yang benar 

E. Jika semua benar 

 

13. Setiap jenis kritik seni memiliki ciri, cara dan tujuan yang berbeda sesuai dengan 

keperluannya. Kritik seni yang ditujukan untuk konsumsi massa/ umum.Jenis kritik 

seni ini lebih dikenal dengan istilah 
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A. Kritik akademik 

B. Kritik jurnalistik 

C. Kritik populer 

D. Kritik keilmuan 

E. Kritik formalistik 

 

14. Berikut adalah tahapan yang harus dilakukan oleh seorang kritikus seni 

(1) Mengecam 

(2) Mengkritik 

(3) Menunjukkan 

(4) Mendeskripsi 

(5) Menganalisis 

 

A. (1) benar 

B. (1) dan (2) benar 

C. (1), (2), dan (3) benar 

D. (4) dan (5)  benar 

E. Jika semua benar 

 

15. Secara psikologis pengalaman pengindraan karya seni terdiri dari: 

(1) sensasi  

(2) emosi  

(3) impresi  

(4) interpretasi  

(5) apresiasi  

Pengalaman pengindraan yang menimbulkan sikap menerima dan  menghargai 

makna seni 

A. sensasi  

B. emosi  

C. impresi  

D. interpretasi  

E. apresiasi 

 

16. Ciri khas karya seni lukis bergaya Realis adalah 

A. berbentuk titik 

B. menggambarkan kenyataan 

C. merekam kesan cahaya 

D. bertema pemandangan 

E. menggambarkan alam benda 

 

17. Seni rupa terapan adalah karya seni yang lebih mengutamakan  nilai kegunaan. 

Sebagai karya seni yang bertujuan praktis maka nilai estetis pada seni rupa terapan 

 

A. Tidak memiliki peran sama sekali. 

B. Berperan sebagai pelengkap 

C. Menambah kenyamanan 

D. Memberikan kepuasan bagi pengguna  

E. Memberi nilai tambah dan daya tarik 
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18. Berikut adalah unsur-unsur seni rupa: 

(1) Garis 

(2) Tekstur  

(3) Gelap terang 

(4) Warna  

(5) Bidang 

Manakah yang termasuk ke dalam unsur fisik seni rupa 

A. hanya (1) yang benar 

B. (1) dan (2) benar 

C. (1), (2), dan (3) benar 

D. (4) dan (5) benar 

E. Jika semua benar 

 

19. Seni rupa murni merupakan karya seni rupa yang lebih mengutamakan keindahan. 

Oleh karena itu seni rupa murni memiliki tujuan 

 

A. Ekspresif 

B. Fungsional 

C. Praktis 

D. Fisiologis 

E. Apresiatif   

 

20. Setiap seniman memiliki sudut pandang yang 

berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan sudut 

pandang dapat dipengaruhi oleh suasana, 

waktu, dan kondisi geografis. Pada contoh karya 

seni lukis di samping menggambarkan suasana 

atau tema 

 

 

A. Hubungan manusia dengan alam sekitar. 

B. Keindahan alam sekitar 

C. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri.  

D. Hubungan manusia dengan aktifitas sehari-hari. 

E. Hubungan manusia dengan alam benda. 

 

21. Keberhasilan  penyelenggaraan pameran seni rupa ditentukan oleh komitmen dan 

kerjasama panitia. Pengorganisasian kegiatan pada tahap pelaksanaan pameran 

seni rupa antara lain meliputi 

(1) Penataan ruang dan karya  

(2) Penataan sirkulasi/alur pengunjung 

(3) Pengaturan  tata cahaya/lampu  

(4) Susunan acara peresmian 

(5) Buku  tamu dan buku kesan-pesan  
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Hal yang dapat menambah nilai artistik  adalah 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (2), (3) dan (4) 

C. (1) dan (3) 

D. (4) dan (5) 

E. Semuanya benar 

 

22. Secara psikologis pengalaman pengindraan karya seni terdiri dari: 

 

(1) emosi (rasa keindahan) 

(2) sensasi (reaksi panca indra kita mengamati seni) 

(3) impresi (kesan pencerapan seni) 

(4) interpretasi (penafsiran makna) 

(5) apresiasi (menerima dan menghargai makna seni) 

(6) evaluasi (menyimpulkan nilai seni) 

urutan yang benar dari rangkaian pengalaman tersebut adalah 

A. (1), (2), (3), (4), (5), (6) 

B. (2), (1), (3), (4), (5), (6) 

C. (3), (1), (4), (2), (5), (6) 

D. (4), (2), (3), (5), (6), (1) 

E. (5), (2), (1), (3), (4), (6) 

 

23. Bahan atau materi karya untuk kegiatan pameran seni rupa sekolah dapat berupa 

(1) Karya seniman lokal 

(2) Koleksi  karya tugas-tugas siswa terbaik.  

(3) Karya siswa dari sekolah lain 

(4) Hasil  karya yang dibuat siswa secara mandiri, di luar tugas yang diberikan 

oleh guru. 

(5) Karya-karya siswa yang memenangkan lomba kesenirupaan. 

Materi karya seni yang manakah yang paing tepat untuk kegiatan pameran di 

sekolahmu 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (2), (3) dan (4) 

C. (3) , (4) dan (5) 

D. (4) dan (5) 

E. Semuanya benar 

 

24. Empat prinsip pokok atau kaidah komposisi, yaitu:  

A. keselarasan, keseimbangan,kesatuan,keindahan 

B. proporsi, keseimbangan, irama, kesamaan  

C. keselarasan, keseimbangan,kesatuan,keindahan 

D. proporsi, keseimbangan, irama, komposisi  

E. proporsi, keseimbangan, irama, kesatuan 
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25.  

(1) Patung merupakan karya seni rupa terapan tiga dimensi. 

(2) Patung merupakan karya seni rupa murni dua dimensi. 

(3) Lukisan merupakan karya seni rupa murni dua dimensi. 

(4) Lukisan merupakan karya seni rupa terapan dua dimensi.  

(5) Patung merupakan karya seni rupa murni tiga dimensi. 

Ditinjau dari jenis karya seni rupa berdasarkan perujudan dan funsinya, pernyataan 

yang benar adalah 

A. (1) dan (2) 

B. (2), dan (3) 

C. (3) dan (4) 

D. (4) dan (5) 

E. Semuanya benar 

 

26. Secara garis besar tahapan pelaksanaan pameran terdiri dari 

A. Perenanaan, publikasi, penyajian 

B. Perencanaan, penataan, penyajian 

C. Perencanaan, pelaksanaan, penyajian 

D. Pembentukan panitia, seleksi karya, pelaksanaan 

E. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 

 

27. Gambar disamping adalah karya seni patung  

Pangeran Diponegoro yang berlokasi di Jakarta, 

patung tersebut menggambarkan ; 

A. Pengingat heroik kepahlawanan 

B. Penunjuk arah kelokasi tertentu 

C. Penanda Keperkasaan seseorang 

D. Simbol identitas bangsa 

E. Pemberi tanda kekuatan bangsa 

 

28. Sebagai karya seni yang lebih mengutamakan kegunaan, dalam proses berkarya 

seni rupa terapan setidaknya ada 3 (tiga) syarat yang harus dipertimbangkan, yaitu 

A. Harmony, unity, balance 

B. comfortable, balance, unity 

C. Unity, harmony, scurity 

D. Balance, unity, harmony 

E. Scurity, comfortable,flexibility 

 

29. Pada pembabakan sejarah perkembangan seni lukis modern di Indonesia ada 

masa yang terkenal dengan istilah “Masa Indonesia Jelita”. Sesuai dengan 

namanya pada masa itu tema lukisan yang berkembang adalah 

A. Kehidupan masyarakat pedesaan. 

B. Keindahan alam 

C. Pergolakan politik  

D. Tarian tradisiona 

E. Perburuan binatang 
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30. Desain Komunikasi Visual (DKV) merupakan kegiatan perancangan media 

komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan elemen utama yaitu 

A. Komputer dan printer 

B. Logo dan nama produk 

C. Komputer grafis dan software  

D. Bahasa dan tulisan 

E. Tipografi dan ilustrasi 

 

31. Cara penerapan unsur seni rupa dapat  

dilaksanakan melaui disain elementer  

seperti yang ditunjukkan pada gambar  

di samping 

Manakah pernyataan yang tepat dibawah ini 

berkaitan dengan penerapan unsur seni  

rupa pada disain elementer 

A. Gambar segi tiga tidak tepat dipakai sebagai obyek utama sehingga 

komposisi obyek menjadi seimbangan dan menjadi pusat perhatian 

B. Merupakan penerapan kaidah penyusunan disain berupa keseimbangan 

antar obyeknya yang hampir sama atau sederajat 

C. Background yang berwana coklat tua kontras dengan warna obyek obyek 

diatasnya sehingga centre of interest dapat  tercapai  

D. Pemilihan bentuk obyek yang digunakan sama dan penempatan posisi pada 

jarak yang sama sehingga dikatagorikan balance formal 

E. Obyek bulat berwarna hijau sebagai background obyek segitiga berwarna 

pink  serasi sehingga masuk katagori keseimbangan formal 

 

32. Jika dianalisa dari teknik dan proses pembuatannya, batik yang dibuat secara 

langsung melukis menggunakan canting pada kain disebut  

A. batik cap 

B. batik lukis 

C. batik printing 

D. batik tulis 

E. batik sablon 

 

33. Karya kriya/kerajinan di samping menggunakan 

 bahan utama dan teknik berkarya... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bahan Utama Teknik 

A Bambu  Anyam  

B Kayu  Ukir  

C Tanah liat Putar dan pilin 

D Kain Sulam 

E Perca Jahit  
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34. Salah seorang tokoh seni lukis periode modern Indonesia adalah 

A. Affandi 

B. R. Sudjojono 

C. Raden Saleh Sjarif Bustaman 

D. Jim Supangkat 

E. Abdullah Suriosubroto 

 

35. Gambar di samping merupakan salah 

 satu property yang memiliki peranan 

 penting  dalam kegiatan pameran seni rupa 

A. Sound system 

B. Spotlight 

C. Kamera 

D. Sketsel/panel 

E. Stand display 

 

36.  

 
Karya lukis di samping adalah salah satu hasil karya maestro Indonesia Affadi. 

Bahan dan teknik lukisan disamping adalah?  

A. cat air dengan goresan kasar 

B. cat air dengan kuas yang halus 

C. cat minyak dengan goresan kasar 

D. cat minyak dengan palet 

E. cat air dengan palet 

 

37. Nilai estetis sebuah karya seni rupa berdasarkan penataan unsur-unsur rupanya 

disebut 

A. komposisi 

B. nilai estetis subjektif 

C. nilai artistik 

D. nilai estetis objektif 

E. prinsif  estetis 

 

38. Orang yang berperan dalam menganalisis berbagai faktor keunggulan seni yang 

dipamerkan, di samping menunjukkan pula kecenderungan kreatif peserta 

pameran, baik untuk bidang seni lukis, desain, atau kria, sehingga pengunjung 

mendapatkan bahan banding untuk mengapresiasi karya yang diamatinya 
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A. seniman 

B. apresiator 

C. pembawa acara 

D. kreator 

E. kurator 

 

39. Berikut ini adalah jenis karya seni rupa terapan: 

(1) Kursi 

(2) Tembikar   

(3) Sepatu  

(4) Poster 

(5) Brosur 

yang termasuk ke dalam karya seni terapan tiga dimensi adalah 

A. (1) dan (2) 

B. (1), (2), dan (3) 

C. (3) dan (4) 

D. (4) dan (5) 

E. Semuanya benar 

 

40. Pameran lukisan yang hasil dari penjualan karyanya semata-mata sebagai 

keuntungan senimanya dan /atau penyelenggaranya. Pameran jenis ini memiliki 

tujuan 

A. tujuan sosial 

B. tujuan pembelajaran 

C. tujuan komersial 

D. tujuan  pendidikan 

E. tujuan kemanusiaan 

 

B. URAIAN 

 

41. Warna tersier dihasilkan dari pencampuran warna sekunder dan warna primer. 

Buatlah 3 contoh warna tersier berdasarkan pencampuran 2 (dua) warna berikut 

ini. 

  

 

 

 

42. Pengalaman pribadi baik perupa maupun apresiator/penikmat seni, lingkungan 

dan budaya dimana ia tinggal dapat mempengaruhi nilai estetis yang berbeda 

antara satu orang dengan orang yang lainnya. Sifat keindahan atau nilai estetis 

yang terdapat pada karya seni yang disebabkan perbedaan pengalaman dan 

lingkungan pribadi perupa dan /atau apresiator disebut…… 

 

 

Kelompok Sekunder Primer Sekunder  Primer  Sekunder  Pimerr  

 Ungu Merah Hijau Kuning Oranye Merah 

Tersier 1 2 3 
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SENI RUPA SMA/MA MIPA/IPS/BHS DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

43.  

 

Alat yang tampak pada gambar di atas adalah salah satu alat yang biasa digunakan 

dalam berkarya seni terapan yaitu…….. 

44. Karya seni rupa merupakan gubahan dari unsur visual (fisik) dan non visual (non 

fisik). Sebutkan masing-masing dua  unsur fisik dan non fisik seni rupa.... 

 

Amati gambar hasil karya di samping  dan tulis hasil 

analisisnya pada form di bawah ini 

 

 

 

 

Jenis karya (dua 

atau tiga dimensi) 

Bahan utama 

karya 

Teknik berkarya 

................ ............ .............. 


