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MATA PELAJARAN 

Mata Pelajaran               : SENI BUDAYA ( SENI TEATER K 13)  

Jenjang                           : SMA/MA                                 

Peminatan                      : MIPA/IPS 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Hari/Tanggal                   :  

Jam                                  :   

 

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. Istilah teater berasal dari bahasa Yunani “teatron” yang artinya ... 

A. Takjub memandang 

B. Tempat pertunjukan 

C. Tempat pementasan 

D. Gedung pementasan 

E. Panggung pertunjukan 

 

2. Teater rakyat yang berasal dari Jawa Barat adalah ....    

A. Arja, Lenong, Ketoprak 

B. Lenong, Ludruk, Kemidi Rudat 

C. Lenong, Ludruk, topeng Cirebon 

D. Longser, Bedor, Kemidi Rudat 

E. Lenong, Ketoprak, ludruk 

 

3. Tugas seorang sutradara adalah ..... 

A. Menonton drama 

B. Memainkan peran sesuai arahan 

C. Mempersiapkan kostum 

D. Mempersiapkan seting tempat 

E. Mengatur jalannya pementasan 

 

4. Tempo pengucapan suara, cepat – lambat – sedang dalam sebuah kalimat disebut juga .... 

A. Intonasi 

B. Dinamika 

C. Artikulasi 

D. Power 

E. Olah vokal 

 

5. 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 

 

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 

 

7. Teater manusia yakni pementasan teater tradisional ataupun non tradisional dimana manusia 

sebagai media utamanya dalam melakukan aksi seni peran yang dijalin oleh ... 

A. sebuah lakon yang didukung oleh beberapa unsur pentas 

B. paparan cerita yang ditampilkan 

C. penonton yang melimpah 

D. menonjolkan segi artistik dari pementasan 

E. penonton dapat melihat secara jelas apa yang ditampilkan 
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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. Buah pikiran, kepercayaan, adat istiadat atau pandangan hidup yang diturunkan secara lisan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya, merupakan pengertian .... 

A. Tradisi 

B. Modern 

C. Pedesaan 

D. Kerakyatan 

E. kedaerahan     

 

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. Gambar di atas merupakan pemain teater tradisi,  

yang dalam gaya permainannya dilakukan secara 

improvisai baik laku maupun dialognya.  

Selain itu pemain teater tradisi harus memiliki  

kelebihan yaitu : 

A. Pandai merias diri (dandan) 

B. Pandai membuat naskah/lakon 

C. Bisa melakukan kegiatan lain 

D. Mahir dalam menyesuaikan diri dengan alur cerita 

E. Mampu menyanyi, menari, merias 

 

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 
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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. 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 

 

16. Yang bukan merupakan ciri-ciri teater tradisional secara umum, yaitu .... 

A. Penonton mengikuti pertunjukkan secara santai 

B. Tempat pertunjukkan terbuka dalam bentuk arena 

C. Cerita digarap berdasarkan fenomena terbaru 

D. Unsur lawakan selalu muncul 

E. Nilai dan laku dramatik dilakukan secara spontan 

 

17. 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 

 

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. Berikut ini merupakan hal-hal yang tidak perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan 

pementasan, yaitu .... 

A. Muncul 

B. Memberi isi 

C. Progresi 

D. Mengatur emosi 

E. Timing 
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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. Teater menggunakan media manusia sebagai alat utama pernyataan dirinya,sehingga berhasil 

tidaknya sebuah pementasan sangat tergantung kepada kemampuan pemain teater dalam 

menghidupkan naskah ke atas pentas,oleh sebab itu pemain teater memiliki peran ; 

A. Peran pendukung 

B. Tokoh protagonis 

C. Media pokok/posisi kunci 

D. Managemen artistik 

E. Peran pengganti 

 

22. Yang dimaksud dengan penokohan dalam prosedur seni peran adalah ; 

A. langkah-langkah perencanaan untuk mendapatkan lakon yng terbaik 

B. perencanaan pementasan untuk menghasilkan susunan kepanitiaan yang solid 

C. langkah perencanaan pementasan untuk membedakan peran yang satu dengan yang 

lainnya 

D. langkah perencanaan pemilihan sutradara yang baik 

E. langkah-langkah perencanaan yang bertujuan untuk memilih tempat pementasan yang 

sesuai 

 

23. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pementasan teater modern adalah 

A. mencari kru artistik 

B. mengadaptasi naskah 

C. memilih pemain 

D. melatih pemain 

E. mencari pemusik 

 

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 tokoh yang tidak wajar unik  dan lebih bersifat simbolis disebut 

A. teatrikal 

B. flat karakter 

C. round charakter 

D. komikal 

E. karikatural 
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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 

27. Ciri-ciri fisik seorang tokoh, seperti usia, jenis kelamin, keadaan fisik ( tubuhnya )dan ciri-ciri 

wajah termasukdimensi karakter secara ; 

A. metodologis 

B. sosiologis 

C. fisiologis 

D. psikologis 

E. biologis 

 

28. Merancang pementasan adalah suatu kegiatan berupa rangkaian tindakan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi dengan langkah-langkah memahami secara konseptual, teknik dan 

prosedural untuk menghasilkan tujuan pementasan, yang secara umum merupakan proses 

komunikasi yang dibangun oleh suatu sistem pengelolaan yang dinamakan... 

A. manajemen pementasan 

B. manajemen produksi 

C. manajemen artistik 

D. manajemen kebudayaan 

E. manajemen teknik pertunjukan  

 

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. pementasan yang benar adalah ; 

A. pertemuan untuk mufakat perencanaan pementasan, pembentukan panitia inti, penentuan 

naskah lakon, menyusun panitia, menyusun jadwal produksi pementasan. 

B. Menyusun panitia inti, pertemuan untuk mufakat perencanaan pementasan’penentuan 

naskah lakon, menyusun kepanitiaan, menyusun jadwal produksi pementasan 

C. Menyusun jadwal produksi pementasan, menyusun panitia inti, memilih naskah lakon, 

rapat pertemuan perencanaan pementasan, membentuk kepanitiaan 

D. Penentuan naskah lakon, pembentukan panitia ini, perttemuan untuk mufakat perencanaan 

pementasan, menyusun panitia, menyusun jadwal produksi pementasan 

E. Menyusun kepanitiaan 

Rapat perencanaan pementasan, penentuan naskah lakon, membentuk panitia inti, 

menyusun jadwal produksi pementasan  
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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. Pernyataan berikut yang benar terkait teater modern adalah.... 

A. teater modern menggunakan kaidah dramaturgi 

B. teater modern bersifat improvisasi 

C. teater modern hanya membahas naskah dan penulisnya saja 

D. naskah teater modern belum dilengkapi karakter tokoh 

E. pementasan teater modern hanya mencakup pemain dan penonton 

 

33. Dalam konsep perancangan seni teater modern ada istilah lighting system yang memiliki arti 

A. perangkat pendukung yang mengatur sistem keluar masuk panggung ketika sedang 

berlangsung pementasan 

B. perangkat pendukung yang mengatur sistem suara 

C. perangkat pendukung yang mengatur jalannya pertunjukan 

D. perangkat pendukung yang mengatur intensitas cahaya saat pementasan 

E. perangkat pendukung yang mengatur tinggi rendah nya pentas tempat pertunjukan 

 

34. Perhatikan pernyataan di bawah ini 

1. Tata panggung 

2. Pimpinan produksi 

3. Tata busana 

4. Sutradara 

5. Tata rias 

6. Tata cahaya 

7. Naskah lakon 

8. Tata cahaya 

Pendukung pementasan yang mampu menampilkan pembaruan visual dalam sebuah 

pertunjukan terdapat pada nomor... 

A. 1-3-5-6-8 

B. 2-4-7-8-5 

C. 1-4-5-6-8 

D. 3-4-5-6-7 

E. 1-2-4-5-8 
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35. Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita menyusun perencanaan pementasan seni 

teater kontemporer yang benar adalah... 

 

A. Membuat konsep tata pentas,menadaptasi naskah, pemilihan pemeran, proses latihan, 

evaluasi 

B. Pemilihan pemeran, proses latihan, evaluasi, membuat konsep tata pentas, mengadaptasi 

naskah 

C. Evaluasi, membuat konsep tata pentas, mengadaptasi naskah,pemilihan pemeran, proses 

latihan. 

D. Mengadaptasi naskah, membuat konsep tata pentas, pemilihan pemeran, proses latihan, 

evaluasi 

E. Pemilihan naskah, pemilihan pemeran, proses pelatihan 

 

36. Proses pemilihan pemeran  dalam perencanaan pementasan teater modern sering disebut 

casting.ada beberapa cara dalam pemilihan pemeran, yang dimaksud pemilihan pemeran 

berdasarkan kecakapan,kemampuan disebut 

A. Casting by ability 

B. Casting to type 

C. Antitype casting 

D. Casting to emotional temperament 

E. Therapeutic casting 

 

37. Konflik dan tokoh merupakan hal yang paling penting dalam penyusunan.... 

A. Pementasan sebuah pertunjukan 

B. Naskah sebuah lakon 

C. Scenario sebuah pertunjukan 

D. Karakter dalam penyusunan perencanaan pertunjukan 

E. Konsep properti sebuah pertunjukan 

 

38. Individu yang mengalami peristiwa dalam teater disebut 

A. Lakon 

B. Tokoh 

C. Sutradara 

D. Aktor/aktris 

E. Penonton 

 

39. Salah satu fungsi tata cahaya dalam pertunjukan teater adalah 

A. penonton mendapat kesan pertunjukan yang mendalam 

B. menjadi penentu tebal tipisnya dalam riasan pentas 

C. jumlah penonton bertambah banyak 

D. keberhasilan pertunjukan lebih meningkat 

E. pertunjukan menjadi lebih hidup 

 

40. Properti pada pementasan teater berfungsi untuk..... 

A. memperkuat karakter yang sedang dimainkan 

B. menambah suasana nyaman bagi pemain yang menggunakannya 

C. menambah semaraknya pertunjukan 

D. mengundang penonton agar lebih serius mengapresiasi 

E. melengkapi kekosongan pemandangan di atas panggung 
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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. Dalam persiapan pementasan teater modern bahwa olah vokal, olah tubuh dan oleh 

sukma, merupakan hal penting dilakukan para pemain. 

Sebutkan 3 hal tujuan dari latihan oleh vokal ? 

 

4. 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)! 

 

5. Nilai Estetis atau nilai keindahan dalam pergelaran teater merupakan akumulasi dari 

nilai-nilai yang digagas dan dikomunikasikan kepada penonton.  

Jelaskan nilai-nilai dibawah ini : 

1. Nilai Emosional 

2. Nilai Intelektual  

3. Nilai Visual 

4. Nilai Verbal 

 


