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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

MATA PELAJARAN : Seni Teater
KURIKULUM : 2006

Level Kognitif
Lingkup Materi

Menerapkan Dramaturgi
Menerapkan Tata Teknik

Pentas
Menerapkan Teknik

Pemeranan Pemeranan

Pengetahuan dan
Pemahaman
- menjelaskan
- mendeskripsikan

Siswa mampu:
 Mendeskripsikan ikhtisar

sejarah lakon
 Menjelaskan bentuk-

bentuk lakon
 Mendeskripsikan struktur

dramatik lakon

Siswa mampu menjelaskan
teknik tata pentas

Siswa mampu:
 Menjelaskan teknik

pemeranan drama pendek
 Mengidentifikasi fungsi

bagian-bagian tubuh

Siswa mampu menjelaskan
teknik blocking dan moving

Aplikasi
- membedakan
- menerapkan

Siswa mampu :
 Membedakan:

o karakter tokoh dalam
drama pendek

o periodisasi lakon
drama pendek

 Menerapkan:
o struktur dramatik

lakon drama panjang
o rencana anggaran

pentas drama panjang

Siswa mampu:
 Membedakan:
o bentuk-bentuk

panggung
o peralatan tata suara
o jenis peralatan tata rias
o jenis-jenis lampu

panggung
o penataan panggung

 Menggambar rancangan set
dekorasi drama pendek

 Menerapkan:
o tata rias dalam karakter

tokoh
o tata busana dalam

karakter tokoh
o penataan tata cahaya

Siswa mampu:
 Menerapkan:

o improvisasi dalam
pemeranan

o rancangan blocking
dan moving dalam
drama pendek

o teknik membaca lakon
drama panjang

 Melakukan teknik
membaca lakon drama
pendek

 Membedakan:
o karakter tokoh dalam

drama panjang
o karakter tokoh dalam

drama pendek
o teknik pemeranan

Siswa mampu menerapkan:
 blocking dan moving

dalam drama pendek
 blocking dan moving dalam

drama panjang
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Level Kognitif
Lingkup Materi

Menerapkan Dramaturgi Menerapkan Tata Teknik
Pentas

Menerapkan Teknik
Pemeranan

Pemeranan

o penataan tata panggung  Memilih karakter tokoh
dalam drama panjang

Penalaran dan Logika
- menganalisis
- membuat
- melaksanakan
- memainkan

Siswa mampu merencanakan
anggaran pentas drama pendek

Siswa mampu merancang:
 tata panggung
 konsep tata suara
 tata cahaya
 tata rias
 tata busana pentas

Siswa mampu menganalisis:
 kalimat dalam dialog tokoh

drama pendek
 kalimat dalam dialog tokoh

drama panjang

Siswa mampu merencanakan
 penataan rias
 penataan cahaya
 drama pendek
 drama panjang


