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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 

SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Musik) 

Kurikulum : 2013 

Program Studi : IPA dan IPS 

 

A. TEORI 
 

Level Kognitif 
Lingkup Materi 

Musik Tradisional Musik Barat Musik Kontemporer 

Pengetahuan dan Pemahaman 

 Mengidentifikasi 

 Mendeskripsikan 

 Mengklasifikasi 

 Menunjukkan 

 Menjelaskan 

 Menentukan 

 Mengklasifikasi 

 Menerima 

 Melaporkan 

Peserta didik dapat memahami dan 

menguasai pengetahuan tentang: 

- jenis alat musik tradisional 

- fungsi alat musik tradisional 

Peserta didik dapat memahami dan 

menguasai pengetahuan tentang: 

- Pengertian musik Barat 

- Konsep musik Barat 

Peserta didik dapat memahami dan 

menguasai pengetahuan tentang: 

- pengertian musik kontemporer 

- konsep berkreasi musik 

kontemporer 

- teknik berkreasi musik kontemporer 

Peserta didik dapat memahami dan 

menguasai pengetahuan tentang: 

- konsep pertunjukkan musik 

tradisional 

- bentuk dan jenis pertunjukkan 

musik tradisional 

Peserta didik dapat memahami dan 

menguasai pengetahuan tentang 

perkembangan musik Barat 

  

 

 Peserta didik dapat memahami dan 

menguasai pengetahuan tentang: 

- aspek kontemporer Indonesia 

- teknik berkreasi musik kontemporer 

Aplikasi 

 menggunakan 

 mendemonstrasikan 

 mengilustrasika 

 mengoperasikan 

Peserta didik dapat mengaplikasikan 

pertunjukan  musik tradisional 

Peserta didik dapat mengaplikasikan  

bentuk bentuk penyajian musik  barat 

Peserta didik dapat mengaplikasikan 

tentang: 

- teknik berkreasi musik kontemporer 

- aspek pembaharuan pada contoh 

  musik kontemporer  

- pertunjukan musik kontemporer 
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Level Kognitif 
Lingkup Materi 

Musik Tradisional Musik Barat Musik Kontemporer 

Penalaran 

 membandingkan 

 memeriksa 

 mengkritisi 

 menguji 

Peserta didik dapat mengkaji  alat 

musik tradisional berdasarkan jenis 

dan fungsinya pada masyarakat 

pendukungnya 

Peserta didik dapat mengkaji musik 

Barat 

Peserta didik dapat mengkaji 

pertunjukan musik kontemporer 

 

Peserta didik dapat mengapresiasi 

pertunjukan musik tradisional 

Peserta didik dapat mengkritisi hasil 

pertunjukan musik Barat 

Peserta didik dapat merancang 

konsep berkreasi musik kontemporer 
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B. PRAKTIK 

 

Level Psikomotor 
LINGKUP MATERI 

Musik Tradisional Musik Barat Musik Kontemporer  

Imitasi 

 Menyalin  

 Mengulangi  

 Mengikuti  

 Mencontoh 

Peserta didik dapat menirukan permainan 

alat musik tradisional  

  

Manipulasi 

 Menerapkan  

 Mengoperasikan  

 Membangun 

 Mencoba 

 

Peserta didik dapat menerapkan teknik 

permainan alat musik tradisional 

Peserta didik dapat menerapkan teknik 

bermain alat musik melodis barat 

 

Peserta didik dapat menerapkan akord 

mayor dan minor yang sesuai pada iringan 

sebuah lagu dalam memainkan alat musik 

barat 

Peserta didik dapat menerapkan : 

- konsep berkreasi musik kontemporer 

- teknik berkreasi musik kontemporer 

Presisi 

 Menyelesaikan  

 Memperbaiki 

 Mengontrol 

 Menyajikan 

Peserta didik dapat menampilkan 

pertunjukan musik tradisional dengan 

teknik yang tepat dan ekpresif  

Peserta didik dapat menampilkan beberapa 

lagu dan pertunjukan musik Barat 

Peserta didik dapat menampilkan karya 

musik kontemporer kreasi sendiri 

Artikulasi 

 Memecahkan  

 Mengintegrasikan 

 Memodifikasi 

 Merevisi  

 Mengadaptasi 

  Peserta didik dapat mengartikulasikan :  

- beragam teknik permainan alat musik 

tradisi dan modern dalam menyajikan  

musik kontemporer kreasi sendiri 

Naturalisasi 

 Mengelola 

 Mendesain 

 Membuat  

 Menentukan 

 Peserta didik dapat merancang arransemen 

sederhana pada musik barat 

 

Peserta didik dapat menampilkan beberapa 

lagu dan pertunjukan musik barat hasil 

arransemen sendiri  

Peserta didik dapat menciptakan karya 

musik kontemporer kreasi sendiri 

 


