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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019  

 
Mata Pelajaran : Dasar-Dasar Seni Rupa 

Kurikulum         :  2013 

 

Level Kognitif 
Lingkup Materi 

Wawasan Seni dan Desain Sketsa dan Gambar 

Pengetahuan dan 

Pemahaman 

- menjelaskan 

- mendeskripsikan 

- mengidentifikasi 

 

Siswa mampu : 

   menjelaskan : 

o sejarah seni rupa Indonesia 

o sejarah seni rupa timur dan barat 

o tinjauan seni tradisi dan modern 

o apresiasi seni rupa murni  

o apresiasi seni rupa terapan  

 mendeskripsikan  :  

o nilai-nilai artistik, teknik dan tema pada apresiasi seni 

rupa murni  

o nilai-nilai artistik, teknik dan tema pada apresiasi seni 

rupa terapan 

Siswa mampu : 

 mengidentifikasi 

o sketsa sebagai sarana ekspresi 

o peralatan gambar alam benda, gambar, dengan teknik kering 

 menjelaskan : 

o sketsa sebagai sarana ekspresi 

o gambar ilustrasi sesuai dengan teknik dan tema 

o gambar alam benda, gambar, dengan teknik kering 

o karya gambar ilustrasi dengan teknik basah 

Aplikasi 

-menerapkan 

-mengklasifikasi 

 

Siswa mampu : 

 mengklasifikasi  

o karya seni rupa Indonesia berdasarkan sejarahnya 

o karya seni rupa timur dan barat  berdasarkan sejarahnya 

o karya seni rupa tradisi dan modern 

 menerapkan   

o nilai-nilai artistik, teknik dan tema dalam proses 

pembuatan karya seni rupa 

o prinsip kreatif dalam pengembangan desain produk 

Siswa mampu: 

 mengklasifikasi media untuk gambar bentuk  

 menerapkan 

o alat dan bahan gambar sketsa 

o media untuk menggambar ornament 

o berbagai teknik kering dalm menggambar bentuk  

o berbagai teknik basah dalam menggambar bentuk  

o teknik kering dalam menggambar ilustrasi  

o teknik kering dalam menggambar ilustrasi  

o gambar ilustrasi sesuai dengan teknik dan tema 

o gambar teknik satu dan dua titik lenyap 

o gambar teknik tiga titik lenyap 

o gambar proyeksi orthogonal 
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Level Kognitif 
Lingkup Materi 

Wawasan Seni dan Desain Sketsa dan Gambar 

o gambar manusia  

o gambar ornamen 

Penalaran dan Logika 

- menganalisis 

- merancang 

Siswa mampu : 

 Menganalisis : 

o karya seni rupa murni 

o karya seni rupa terapan 

 Merancang karya sebagai pengembangan desain  produk 

yang berdampak pada aspek kreatif 

 

Siswa mampu: 

  

 merancang: 

o sketsa sebagai sarana ekspresi  

o gambar alam benda, gambar, dengan teknik kering 

o gambar flora/fauna dengan teknik kering 

o gambar flora/fauna dengan teknik basah 

o karya gambar ilustrasi dengan teknik kering 

o karya gambar ilustrasi dengan teknik basah 

 menganalisis: 

o berbagai media untuk menggambar bentuk  

o sketsa sebagai sarana ekspresi  

o gambar alam benda dengan teknik kering 

o gambar alam benda dengan teknik basah 

o karya gambar ilustrasi dengan teknik basah 

 

 

 


