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MATA PELAJARAN 

Mata Pelajaran               : SENI BUDAYA ( SENI TEATER K 13)  

Jenjang                           : SMA/MA                                 

Peminatan                      : MIPA/IPS 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Hari/Tanggal                   : SELASA 20 MARET 2018 

Jam                                  :  10.00 s/d 11.30 

 

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 120 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 
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A. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT  ! 

1. Bentuk teater yang didukung oleh masyarakat kalangan pedesaan, berkarakter 
bebas, tidak terikat aturan dan penuh improvisasi adalah ... 
A. Teater rakyat 
B. Teater transisi 
C. Teater keraton 
D. Teater urban 
E. Teater kontemporer 

 
 

2. Berikut ini adalah salah satu persamaan dari drama tradisional dan drama modern, 
yaitu : 
A. memiliki pementasan dan dekorasi 
B. memiliki naskah 
C. cerita berdasarkan sumber yang sama 
D. mengandalkan tarian 
E. diiringi musik yang sama 

 
3. Mempelajari seni teater tradisi merupakan salah satu upaya melestarikan serta 

mencintai seni dan budaya bangsa sendiri. Upaya lain yaitu ... 
A. Mengadakan ekstrakurikuler kesenian 
B. Menyelenggarakan festival teater  
C. Menyelenggarakan karnaval 
D. Melakukan perjalanan keliling indonesia 
E. Menjaga panggung pergelaran teater 

 
4. Latihan akhir sebelum pementasan dilakukan, disebut ... 

A. Gladi bersih 
B. Gladi kotor 
C. Briefing 
D. Improvisasi 
E. kolaborasi 

 

5. Dalam teater, bahwa semua peran merupakan tokoh utama dalam pementasan 
teater atau film, sebaik apapun peran uatama dalam bermain, tidak terlepas dari 
dukungan pemain lainnya, makanya seni teater atau film disebut ... 
A. Seni kolosal 
B. Seni kolektif 
C. Seni yang mewah 
D. Seni yang memerlukan skil 
E. Seni yang perlu dana yang banyak 

 

6. Kegiatan pementasan adalah praktik langsung dalam melaksanakan pementasan, 
meliputi ;  pengendalian hal-hal yang tidak diharapkan dan optimalisasi panitia. 
Dalam pelaksanaan pementasan yang memiliki peran adalah tugas ... 
A. sutradara 
B. astrada 
C. bidang acara 
D. penata artistik 
E. lighting 
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7. Subang, anting, kalung, gelang, kembang goyang, sunduk metal, suren, jingkat, 
bros, cincin merupakan bagian dari .... 
A. Aksesoris 
B. handprof 
C. Kostum 
D. Setting 
E. properti     

 
8. Cerita rakyat atau lazim disebut legenda, salah  

satunya yang terkenal di  di Jawa Barat  
(khususnya Bandung) yaitu “Sangkuriang”, 
tema cerita dari lengenda tersebut lebih  
mengarah pada .... 
A. Anak durhaka 
B. Kasih ibu sepanjang jalan 
C. Cinta terlarang 
D. Balas dendam 
E. Cinta tak kenal perbedaan 

 
 

9. Tahapan alur yang dimulai menunjukan adanya masa-lah yang mulai ber-kembang 
dan menimbulkan konflik-konflik yang semakin banyak, rumit, dan saling terkait, 
tetapi belum tampak ada pemecahannya, adalah .... 
A. Eksposisi 
B. Konflik 
C. Komplikasi 
D. Klimaks 
E. eksperimen      

 
10. Berikut yang bukan termasuk dari pengertian drama adalah ... 

A. bisa dipentaskan 
B. ditonton oleh publik 
C. bersifat eksposisi 
D. bentuknya dialog 
E. ada pelaku 

 
11. Tahapan alur yang dimulai menunjukan adanya masalah yang mulai berkembang 

dan menimbulkan konflik-konflik yang semakin banyak, rumit, dan saling terkait, 
tetapi belum tanpak ada pemecahannya, adalah .... 
A. Eksposisi 
B. Konflik 
C. Komplikasi 
D. Klimaks 
E. eksperimen      

 

12. Pemilihan peran penting dilakukan, guna mencari pemain yang mampu menampilan 
karakter yang cocok dengan tokoh yang akan diperankan dalam istilah teater biasa 
disebut ... 
A. Seleksi 
B. Audisi 
C. Casting 
D. Pemilihan 
E. Siapa saja yang mau 
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13. Pementasan merupakan proses komunikasi atau aktualisasi diri pembelajar atau 
pelaku dan pengiat seni dengan masyarakat atau penonton sebagai penikmat seni, 
hal ini akan terjadi ... 
A. Pendalaman materi bagi yang menikmatinya 
B. Komunikasi melalui apresiasi langsung 
C. Pementasan yang menyenangkan 
D. Parameter kemajuan seni 
E. Kreativitas yang mengalir 

 
14. Teater merupakan pementasan seni sebagai hasil daya cipta, rasa dan karsa 

manusia yang diekspresikan melalui media manusia dengan bahasa ... 
A. Verbal 
B. Atonal 
C. Simbol 
D. Sosial 
E. Interaksi 

 
15. Kegiatan bereksperimen dengan berbagai bahan perlu selalu diadakan terutama 

untuk .... 
A. Kerajinan berkarya 
B. mengulang pekerjaan yang sudah lalu 
C. menemukan hal-hal dan hasil yang baru 
D. melatih keterampilan 
E. meningkatkan prestasi kerja 

 
16. Hal yang mampu menentukan jalan cerita dari penampilan sebuah teater adalah ... 

A. Penokohan 
B. Alur/plot 
C. Latar/setting 
D. Tema 
E. Amanat 

 
17. Dalam penokohan drama, watak/karakter yang menjadi lawan dari pemeran utama 

adalah .... 
A. foil 
B. figuran 
C. antagonis 
D. protagonis 
E. deutragonis 

 
18. Tata busana berfungsi sebagai pelengkapan yang dikenakan pada 

pelaku/penari/pemain teater saat ia memperagakan peran tertentu, kecuali .... 
A. Sebagai pelindung   
B. Atribut 
C. Tata warna   
D. .Karakter penyajian 
E. Property   

 
19. Gambaran umum bagian alur yang menggambarkan kehadiran beberapa tokoh yang 

belum mempunyai masalah atau menggambarkan suasana, yaitu bagian .... 
A. Resolusi 
B. Penggawatan (komplikasi) 
C. Klimaks 
D. Peleraian 
E. Paparan (eksposisi) 
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20. Tahapan alur yang mulai menunjukan adanya masalah yang mulai berkembang dan 
menimbulkan konflik-konflik yang semakin banyak, rumit, dan saling terkait, namun 
belum tampak adanya pemecahan masalah, adalah ... 
A. eksposisi 
B. konflik 
C. kompilasi 
D. klimaks 
E. penyelesaian 

 
21. Pementasan sebuah karya teater modern sangat tergantung kepada kemampuan 

pemain teater dalam menghidupkan naskah di  atas pentas,oleh sebab itu pemain 
teater memiliki peran ; 
A. Managemen artistik 
B. Tokoh protagonis 
C. Media pokok/posisi kunci 
D. Peran pendukung 
E. Peran pengganti 

 
22. Berbedanya peran yang  satu dengan yang lainnya dalamsebuah pertunjukan seni 

teater disebut; 
A. pemilahan  
B. pelabelan 
C. pengidentifikasian 
D. pengategorian 
E. penokohan 

 
23. Mengadaptasi naskah merupakan tahapan yang paling penting dalam prosedur 

pementasan sebuah teater,tahapan berikutnya yang paling tepat adalah  
A. membuat konsep tata pentas 
B. pemilihan pemeran, 
C. proses latihan 
D. mencari kru artistik 
E. mencari musik pendukung 

 
24. Penyampaian tema cerita dalam sebuah pementasan teater sehingga bisa diterima 

oleh penonton yang paling berperan dilakukan oleh  ; 
A. musik pendukung 
B. properti penunjang 
C. dialog pemain 
D. sutradara yang menyampaikan 
E. penataan cahaya 

 
25. Karakter karikatural dalam tokoh pemeranan seni teater memiliki sifat 

A. datar dan biasanya bersifat hitam putih 
B. tidak wajar dan bersifat unik dan lebih bersifat simbolis 
C. memiliki peranan yang utama 
D. tidak wajar, satiris dan cenderung menyindir 
E. humoris 

 
26. Jenis sajian naskah drama yang yang jika diartikan secara harfiah adalah kidung 

kambing yang merupakan ritus keagamaan  yang didasari pada mitologi Yunani kuno 
adalah 
A. melodrama 
B. komedi 
C. tragedi 
D. satir 
E. drama 
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27. Dimensi karakter sebuah lakon sengaja diciptakan oleh penulis lakon berdasarkan 

kepada 
A. latar belakang penulis lakon 
B. kepribadian dan watak yang dikehendaki 
C. lingkungan hidup lakon yang dikehendaki 
D. status sosial  penulis lakon 
E. latar belakang pemeran yang mengampu karakter 

 
28. Tugas seorang manajemen produksi pertunjukan adalah 

A. mengatur segala hal yang diperlukan pada produksi seni teater 
B. merencanakan sebuah pertunjukan 
C. pemimpin dalam pementasan 
D. mendanai setiap kegiatan pertunjukan 
E. melatih pemain sampai benar-benar siap untuk melaksanakan pementasan 

 
29. Pada suatu pengelolaan produksi teater modern, sutradara bertanggung jawab 

kepada ; 
A. artis pendukung 
B. manajer tekhnik 
C. stage manajer 
D. manajer artistik 
E. pimpinan produksi 

 
30. Langkah-langkah kerja dalam merancang pementasan sebuah produksi teater yang 

paling awal adalah 
A. Mengadakan pertemuan untuk mufakat perncanaan pementasan 
B. Pembentukan panitia inti 
C. Menyusun jadwal pementasan 
D. Pembentukan panitia 
E. Penentuan naskah lakon 

 
31. Penggunaan latar belakang panggung dalam suatu pementasan dengan 

menggunakan back drop dan cyclorama dalam pementasan teater modern disebut; 
A. decorative scenery 
B. descriptiv scenary 
C. atmosphere scenary 
D. natural background 
E. active background 

 
32. Teknik penulisan drama dan penyajiannya dalam bentuk teater disebut.. 

A. melodrama 
B. improvisasi 
C. dramaturgi 
D. aktualisasi 
E. pantomim 

 
33. Mengapa lighting system sangat berperan dalam proses pementasan.. 

A. karena lighting system merupakan perangkat yang mengatur intensitas suara 
B. karena lighting sistem merupakan perangkat pertunjukan  yang mengatur 

intensitas cahaya 
C. karena lighting sistem merupakan perangkat pendukung yang mengatur tinggi 

rendahnya panggung pertunjukan 
D. karena lighting sistem merupakan perangkat yang harus selalu ada di panggung 

pementasan 
E. karena lighting sistem merupakan perangkat yang mendukung komposisi 

pentas. 
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34. Agar pertunjukan pementasan teater mampu menampilkan pembaruan visual harus 
didukung oleh; 
A. Pimpinan produksi 
B. Sutradara 
C. Stage manager 
D. Tata pangung, tata rias, tata busana,tata cahaya. 
E. Penonton 

 
35. Mengadaptasi naskah, membuat konsep tata pentas, pemilihan pemeran, proses 

latihan merupakan langkah-langkah.... 
A. Pementasan seni teater kontemporer 
B. Penyusunan perencanaan pementasan teater kontemporer, 
C. Pelaksanaan pertunjukan teater modern 
D. Perencanaan tata panggung pergelaran teater kontemporer 
E. Perencanaan pembentukan watak /penokohan pada teater kontemporer 

 
36. Casting by ability sangat penting dalam perencanaan pementasan seni teater 

kontemporer karena.. 
A. Pemilihan pemeran dalam perencanaan harus berdasarkan ciri-ciri fisik yang 

dimiliki oleh pemain 
B. Pemilihan pemeran dalam perencanaan harus berdasarkan kekuatan pemain 
C. Pemilihan pemeran dalam perencanaan harus berdasarkan jenis kelamin 
D. Pemilihan pemeran dalam perencanaan harus berdasarkan kecakapan dan 

kemampuan pemain 
E. Pemilihan pemeran dalam perencanaan harus berdasarkan usia pemain 

 
37. Pembuatan naskah lakon pada teater modern mengacu pada... 

A. Dialog dan waktu pementasan 
B. Sutradara dan durasi pertunjukan 
C. Tokoh dan konflik 
D. Penataan pentas dan properti 
E. Pimpinan produksi dan aktor pendukung 

 
38. Keberhasilan Perancangan pementasan teater modern sangat erat keberhasilannya 

dengan pemilihan aktor/aktris. Dari pernyataan diatas alasan yang paling tepat 
adalah 
A. aktor dan aktris merupakan ujung tombak dalam menyampaikan tujuan 

pementasan 
B. aktor/aktris mendapatkan honor yang paling besar dibandingkan dengan 

pemeran lainnya 
C. aktor dan aktris sangat jarang yang mumpuni dalam sebuah lakon 
D. aktor /aktris berperan menghibur masyarakat 
E. aktor/aktris memiliki watak tertentu. 

 
39.  Perhatikan unsur-unsur  tata pentas dalam rancangan  pementasan teater di bawah 

ini 
1. tata panggung 
2. properti 
3. tata busana 
4. tata rias 
5. tata cahaya 
6. tata musik dan bunyi 

unsur di atas yang menempel langsung pada pemeran sehingga menambah kesan 
yang lebih hidup bagi pemeran adalah 
A. 1-3-5   C. 2-3-4 
B. 2-4-6  D. 4-5-6 
C. 3-5-6 
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40. Penggunaan properti pada saat pementasan berlangsung harus diperhitungkan 
secara matang, hal ini dikarenakan; 
A. penggunaan properti yang tepat akan memperkuat karakter bagi peran  yang 

sedang dimainkan 
B. penggunaan properti akan mempermudah pemain tampil pada saat pertunjukan 
C. penggunaan properti akan menambah anggaran yang dibutuhkan 
D. penggunaan properti akan menambah semaraknya pertunjukan 
E. penggunaan properti akan menambah beban pemain yang akan tampil.. 

 
 
 

 

B. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN BENAR ! 

1. Sebutkan lima tugas penata  artistik dalam pementasan teater  ! 

2. Jelaskan perbedaan  teater tradisional dengan teater modern ! 

3. Gaya permainan dalam teater tradisional dilakukan secara improvisasi, baik laku 

maupun dialognya, untuk itu pemain dituntut latihan agar mampu memerankan 

peranan secara maksimal. 

 Apa saja yang latihan dasar yang perlukan kegiatan seni peran tersebut ? 

4. Pementasan teater di gedung merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

menampilkan  karya sebagai hiburan dan media apresiasi.  

Seksi apa saja yang diperlukan dalam sebuah pementasan ? 

(sebutkan 5 seksi dan fungsinya) 

5. Teater tradisional sering juga disebut “teater daerah” yang berakar dan telah 

dirasakan fungsis seninya sebagai milik masyarakat. Teater tradisional memiliki ciri-

ciri yang spesifik. 

Sebutkan ciri utama teater tradisional (minimal 5 buah)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


