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1 1. Mengapresiasi karya seni rtlpa.
I
-l z--ru ----

;$tj Ko@
d \'..-{q-
.t 1 .1. Mengidentifikasikan jenis karya seni rupa terapan daerah setempat.

t 1.2. Menampilkan sikap apresiatif ternadap keunikan gagasan teknik karya seni rupa terapan daerah

3 setempat.

{ fffiX ,*-o,,"",oi., .l
d
{ Keanekaragaman karia sei''i :.rp2 ;rang aCa C: masrng-masing daerah di lndonesia memiliki

I ciri khas terseni n mei.urut tenis. bentuknya. Saiah satunya seni rupa terapan. Karya seni di

I daerah{ae:'ah Cr i,"r,:cnes:a rnemiirkiciri-ciri khusus dalam seni rupa terapan karena menyesuaikan

{ aoa: istia:at ras/ara(at oan lain-lain.

d Pasb kalian sudah mengetahuicontoh seni rupa terapan daridaerahmu? Kalau sudah sebutkan

J contoh seni rupa terapan dari daerah sekitarmu yang kamu ketahui!

+

i =}1 frr""'"" 
""t"" : ,'

j A. Pen$ertian Seni
d 1. Arti Seni

J Beberapa pendapat tentang arti seni antara lain :

d a. Kamus Besar Bahasa lndonesia

I Seni mempunyai pengertian. (1)halus, kecildan halus, tipis dan halus, lembut

+ dan enak didehgai, m'ungil dan elok; (2) keahlian membuat karya yang bermutu; (3)

.l kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi (luar biasa); orang
q yang berkesanggupan luar biasa.
I b frtrtlo

{ Seni adalah peniruan terhadap alam, sehingga karya seni merupakan tiruan dari

t bentuk alarn seperti manusia, binatang, dan tumbuhan.

T c. Ensiklopedia lndonesia

I Seni itu meliputi penciptaan dari segala hal atau benda yang karena keindahan

T bentuknya orang senang melihatnya atau mendengarnya.

I d. Akhdiat K. Miharja

T Seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksikan realitas (mencerminkan

3 kenyataan) dalam suatu karya yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk

i membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohanipenerimanya. '

I Dari pendapafp'end-apat tersebut dapat disimpulk'an bahwa'seni adalah :

j - Kegiatdn ekspresi rohani/jiwa/gagasan/perasaan manusia.

I - Kemahiran/keterampilan/kelakuan manusia yang luar biasa.

J - Karya yang memiliki nilaiestetis.
I - Karya yang memiliki makna simbolik.

_{io.. ""@
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2. Cabang-cabhng Seni

Terdapat 4 cabang seni yaitu '.

a. Seni Rupa

Seni rupa adalah ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang

diwujudkan melalui media : titik, garis, bidang, bentuk. warna, tekstur dan gelap terang yang

ditata dengan prinsip-prinsip tertentu.

SeniMusik

Seni musik adalah ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang

diwujudkan melalui media suara (manusia maupun alat) yang ditata dengan prinsip-prinsip

tertentu.

Seni Tari

Seni tari adalah ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang

diwujudkan melalui media gerak tubuh manusia yang ditata oer.gan prinsip-prinsip tertentu.

Seni Drama

Seni drama adalah ungkapan gagasan atau perasaan yang es:e:rs dan bermakna yang

diwujudkan metalui media gerak, suara dan rupa yang ditata cerga- 9-'sip-prinsiptertentu.

3. Unsur NilaiSeni
Unsur nilai seni adalah nilai-nilai luhuryang membangun 1ivt2 2-z' :a^;sa hingga lebih

berkualitas. Unsur nilaitersebut antara lain :

) a. Nilai Kebenaran

Nilai kebenaran seni terletak pada kejujuran pengungkapa- S:3='a sesuatu yang

tersembunyi dalam hati dan pikiran ditampilkan secara gamblang e.. 2:2r,,'a

b. Nilai Kebudian

Nilai-nilai kebudian seni terletak dalam kepekaan dan kehalusan ce'3!1EKapan, sehingga:

segala sesuatu yang bersifat baik, arif dan berjiwa luhur, penun renungan. agung dapat

ditampilkan dalam media, baik secara tersirat maupun tersurat :

c. Nilai Keindahan

Nilai keindahan seniterletak pada pengungkapan ekspresif-intu't:ii secala yang berkaitan

dengan rasa estetis melaluiteknik, bahan dan konsep yang mampu rnenciptakan kebaruan,

rasa haru ataupun ketertiban lingkungan.

d. Nilai Religiu

Nilai religius seni terletak pada pengungkapan kebesaran karia llahi dan pemujaan

terhadap kebesaran-Nya.

4. Sifat Dasar Seni

Salah satu sifat utama seni adalah sebagai objek maupun sebagai 'wahana kreatifitas

penciptanya. Sifat-sifat seni antara lain :

a. Slmbo/rs

Karya seni tradisional umumnya penuh diwarnai perlambangan. baik dalam bentuk

metafora binatang, tumbuhan, bangunan atau figur manusia. Misalnya mctif hias kain batik.

b. Mitologis

Banyak benda-benda seni yang memiliki legenda atau mitos misalnya wayang kulit,

dan patung.

c. Re/rErius

ka'rya seni dipergunakan untuk menunjang kegiatan ritual dan penyampaian ajaran

keagamaan.

b.

d.
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d." Fungsional

Seni modern beserta nilai-nilai estetisnya kini disamping memiliki sifat memacu

kreatifitas juga memiliki sifat untuk :

- Menghibur dan menggugah, baik sebagaiwujud ungkapan rasa senang penciptanya,

menggembirakan penikmat seni, ataupun membahagiakan masyarakat.

- Manfaat, senijuga memilikifungsi praktis sebagai penyedia alat-alat kebutuhan sehari-

hari.

- Meningkatkan kualitas hidup, dengan tumbuhnya estetika dalam kehidupan sehari-

hari, semua barang dan lingkungan kehidupan umat manusia menjadi indah, tertib,

beragam dan kreaktif.

- Mendidik, kesenian juga membantu proses pendidikan, baik melaluikemampuannya

sebagai media intelektual. maupun sebagai bagian praktis penyediaan alat-alat

pendidikan, seperti buku. tas dan pensil

- Menguntungkan, kesenian modern mempunyai peran yang lebih luas, melaluidukungan

praktis sebagai bahan yang dipequal belikan.

e. Sosra/

Senimemilikisifat :

- Kritik sosial

- Tanda-tanda zaman

- Pemecahan sosial

- Penyadaran sosial

- Memanusiakanteknologi

f . lnovatif

Sebagai bagian dari kreatifitas, peranan utama seni adalah menawarkan berbagai

pembaharuan:

Menawarkan nilai estetika baru

Sumbergagasan kreatif

Ekonomis

Seni memilikisifat:

- Meningkatkanpemasaran

- Sebagai aset

- Komoditiekspor

Komunikatif

Seni memilikisifat:

- Retoris

- Propaganda

- Kampanye

- Bahasa

Budaya

Seni memilikisifat:

- Tandaperadaban

- Perilaku kebudian

- ldentitas nasional

- Pelestarian tradisi

SMP - Senl Budaya Kelas VII Semester Gasal
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B. Pengertian Seni Rupa Terapan
1. Keragaman Jenis, Bentuk, Teknik, Pembuatan, Fungsi, dan Makna Karya Seni Rupa

Tradisional Daerah

t Karya seni rupa daerah dibagi menjadi 2 kelompok besar .

1. Seni rupa dua dimensi :

a. Gambar

Menggambar merupakan proses perekaman oble< or a:as bidang dua dimensi
melaluimedia dengan kinerja antara lain : ketepa',an ken',rnpan bentuk dan warna
dengan memperhatikan perSpektif, proporsr (circcsrs gelap terang serta
bayang-bayang benda atau objek yang digan:car Jacr rnenogambar bersifat
objektif. Karya gambar antara lain : gambar n o.ei garnbar ilustrasi dan ragam
hias, contoh:kaligrafi, wayang kulit, corak kar" Tc'ata Jawa. dan Lampung.

b. Lukisan

Melukis lebih cenderung mengekspresikar _cagasan atau ungkapan jiwa
pelukis melalui media ungkap, teknik pengga:a ce- ^ ;a,herdasa rkan seni rupa.
Seni lukis bersifat subjektif. Karya seni lukis dapa: c ceoakan dengan beberapa
corak, antara lain representatif (nyata), dekoratri e(s::es f dan nonrepresentatif
(abstrak).

. Grafis

, Grafis diproduksi dengan teknik cetak Grals ae.;a<. crpergunakan untuk
membuat iklan di media cetak atau papan reklan:e :,.ra ai desain logo, poster,

bahkan sampul kaset.

2. Seni rupa tiga dimensi :

a. Patung

seni patung disebut juga p/astic aft yaitu se. ctestik atau seni bentuk
maksudnya bentuk-bentuk yang memiliki nilai ke nianan contoh patung sura
(hiu) dan baya (buaya) monumen yang menjadi tam6xg kota Surabaya, arca di
candiBorobudur, patung DewiBetharikarya G S ctarta.
Kriya (kerajinan)

seni krjya adalah suatu usaha membuat barang-ca.ang hasil pekerjaan tangan
atau dapat berarti pekerjaan tangan. contoh karya sen r knya antara lain . anyaman,
gerabah (keramik), ukiran/pahatan, kain tenun. ka;n rkat. dan batik.

Desain

Arti desain adalah sebagai suatu konsep pernikrran untuk menciptakan
sesuatu melalui perencanaan sampaiterwuiudnya barang ladi contoh : desain
taman (eksterior).

Keanekaragaman karya senirupa di masing-masing daerah di lndonesia, akan semakin
mbmperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut keanekaragaman jenis, bentuk,
teknik pembuatan, fungsi, dan makna karya seni rupa tradisional daerah lndonesia :

a. Bangunan Rumah Adat

Setiap daerah di lndonesia memiliki karakter atau ciri khas bangunan rumah
adat. Corak khusus yang membedakan rumah adat dilihat dari beniuknya adalah
terletak pada bentuk atap. Fungsi rumah adatzaman dahulu adalah sebagaitempat
tinggal. N.amun sekarang juga berfungsi sebagai tempat pertemuan, upacara
keagamaan, menyimpan barang-barang berharga serta untuk kegiatan lain.

,1i.' Sfrfn- Senl Budaya KelasVII Semesrer Gasal
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Bentuk-bentuk rumah adat daerah-daerah di lndonesia antara lain :

2. Sumatra Barat :

3. Lampung :

4. Bengkulu :

5. Yogyakarta :

8. JawaTimur :

9. Bali

10. NTr :

11. NTB

12, Kalimantan Timur .

13. Kalimantan Barat

14. Kalimantan Selaian

15. Kalimantan Tengar

'16. SulawesiUtara

17. Sulawesi Tenggara

19. Maluku :

20. Riau :

22. Gorontalo :

i24. Aceh ..'

', ri
25. Sumatra Selatan :

26 SulawesiTengah :

27. Jambi

Balai batak toba

Rumah gadang

Bentuk nuwo sesat

Bubungan limas

Bentuk loglo

Bentuk kesepuhan

Bentuk loglo

Bentuk joglo

Bentuk notah

Soo ala Masa lakitana

Loka Samawa

Bentuk iamin

Beniuk bentang

Beni;.. ban'ar

BentuK bentang
D ^,^-^ '-^^^^^^^, 'UL'-l lU , ' lU LUJI rUU'tr

eentu"k rair;s

Bentuk tongkonan

Bentuk baileo

Salaso jatuh kembar

Bentuk limas

Bentuk pewaris

Bentuk kariwari

Bentuk sauraja

Bentuk rakit

Bentuk souraja

Rumah panggung

b. Alat Musik Daerah

Sebagian besar alat musik daerah didominasi oleh alat musik yang teknik
penggunaannya dengan cara dipukul, digesek, tiup, dan digoyang. Bentuk alat musik

tradisional khas daerah-daerah di nusantara antara lain :

1. Sumatra Utara

2. Sumatra Barat

3. Lampung

4. Bengkulu

5. Yogyakarta

6. Jawa Barat

7. JawaTengah

8. Jawa Timur

9. Bali

10. NTT

11. NTB

SMP - seni Budafa.Kelas VItr Semester Gasat 
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: Gendang melayu

: Talempong

: Bende

: Doli

: Gendang

: Kecapi.

: Sitar

: Bonang

. Ceng-ceng

: Sasando

: Serunai

f' }',,r.



c.

12. Kalimantan Timur

13. Kalimantan Barat

14. Kalimantan Selatan

15. Kalimantan Tengah

16. SulawesiUtara

17. SulawesiTenggara
'18. SulawesiSelatan

19. Maluku

20. Riau

21. Bangka Belitung

22. Gorontalo

23. Papua

24. Aceh

25. Sumatra Selatan

26. SulawesiTengah

27. Jambi

28. DKlJakarta

: Sampe

: Tuma

: Panting

: Japen

: Kolintang

: Lado-lado

: Kecapi

: Tih

: Gambus

: Gendang

: Ganda

: Tih

: Rifai

: Accordion

: Ganda

: Gambus

: Tehyan

: Panaluan

: Piarik

: Punduk

: Rudus

: Keris ladrangan

: Kujang

: Keris

: Clurit

: Togokan

: Klewang

: Cilla

: Mandau

: Dohak

: Mandau

: Mandau talayang

: Tombak

Pakaian Adat daerah

Bentuk atau model pakaian adat setiap daerah di lndonesia memiliki ciri khusus,

terutama yang berkaitan dengan ragam hiasnya. Pakaian adat setiap daerah dikenakan

pada waktu tertentu misalnya pada upacara perkawinan, upacara adat, dan upacara

keagamaan.

Se njata Tradisio n al D aerah

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan senjata tradisionalberagam antara

daerah yang satu dengan daerah yang lain. Biasanya berbuat dari benda-benda yang

ada dialam, misalnya batu, kayu, bambu, atau besi. Contoh macam senjata dari berbagai

daerah antara lain :

1. Sumatra Utara

2. Sumatra Barat

Lampung

Bengkulu

Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

JawaTimur

Bali

NTB

Kalimantan Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

SulawesiUtara
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20.
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Sulawesi Tenggara

SulawesiSeiaia:

Malukn

Riau

Bangka Bel t:

Gorontaio

Fapua

Aceh
Qr,rr:' :

Qrrl: , :r

t---
Ja) -

: a,? i-r ! !e, :;.:,,i i.;

3;ta'i.
trai-ang seiarvaku

r.;- g ,,1it: ir*nr,iit

S .','al;;arr:,r''l-

-,: : : _

c

e. Keral,nzn /rti'a

- Kerajinan ukir ii daeiai: ieilai"a i;a.,'ua T=i-rg;r

- Kerajinan perak cji ri:u:;' i'.;1. ii=:'= :'iig,;,3-=
- Kerajinan hatik cji,i::er:::h irri.r+ili";::i: (Ja'.,','a T:r;ah
- Kerajinan wayanE gol*k di Eja*i'ah Sui"nedang (Jai.,ra Barat)

- Kerajinan gerabah di riaerah l'(.asa;rgan (Yogyakarta)

Kerajrnan tenun cl! d**i'ah Batek iSurnati"a)

Keralinan patllng as;nei iirian .layai

Kera.jinan anyaman barni:u iKi.:irnantan)

Apresiasi Kmrya Semfl Rupa Termpare meetre$?

1. Pengertian

Apresiasiadalah suatu kegiatan r:ei-;girargai nilai-nilai buCaya dalam suatu karya seni.

Atau dapat diartikan puta sehagai i'.egiatan nrelihat, mengar,rrati, mengerti, memahami

keindahaan suatu karya senidan sel:;irjrtnya llapet memberikan penilaian atau penghargaan

terhadap karya seni yang dia,rlati.

Tujuan apresiasi ar.jal:h uiituk rn;;;;iii-' l".a:=kaen daya pikir seseoranE (siswa) dalam

mengamatr karya seni.

Bentuk kegiatan api-erisasi 3er,i;;ps antara iain : melihat pameran, mengunjungipasar

seni, mengunjungi museurilr, r'nengunjungi sanggar seni atau mengunJungi desa seni.

Tingkatan apresiasi yaiiu .

a. Apresiasiempatik adalah :i1iresiasl yanc'.?nv2 nremiliki baik atau kurang baik berdasarkan

tangkapan indrawi saja.

b. Apresiasr estetis adalah apresiasi yang disei'ia; oan^.-) penilaian tentang keindahan

melalui pengamatan dan perasaan yang mendalam.

c. Apresiasi kritrk adalan apresiasi yang bertu;uan mensanalisis suatu karya

Bentuk apresiasi krriik ada dua yaitLr :

- Apresiasi aktif adalah apresiasr dengan menganrati benda secara langsung.

- Apresiasi pasif adaiah apresiasi dengan mengamati benda secara tidak langsung

SftIF - Semi Budaya Kelas 1,XE Semestcr Gasa!c0... PyI,'.'zr.
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2. Beragam Fungsi Bentuk dan Makna paia F(eunikan Karya Seni Daerah
a. Karya Seni Dua Dimensi

(1) Songketyaitu teknrik mengen,van-, .e-::: .'.2.^. 
.

teknik temu. Pengrajin iiairi sofigKei :. 1;:i: l
Sumatra.
. Makna motif pada kain songket antara or-

- Motif rnanusia hermakna sebagai rci n:::. - : . =- :
- Motif hewan berrnakna sebagai iar-nbang 1..=s=- : 

=-- Motif turnbuhan berrnakna sebagar iar"car J " 3s -: -

. -lscsnya hampir sama dengan
, :- "a intantan, Sulawesi, dan

iambang kesaktian.

< e setiaan.

: ar kernakmuran.

Fungsi karn songket aniara lairr

- Perlengkapan atau aksesoris pakaian berupa slay,e:'

- Bahan sarung dan selendang.

- Hiasan yang dipajang di dinding.

- Bahan pakaian.

cE..i:..rp kepala

(2) Batik adalah karya seni rJua dirnensr yang ieknrk penrbuatannya menggunakan pola

atau sket gambar dengan rneirhat .riuran tertentu. Daerah yang terkenal sebagai
penghasil batik adalah Ycgyakar''ta, Pekalongan, Cirebon, dan Solo. Menurut coraknya
kain batik dibedakan nrenladi 4 jenis. iUaknr: ,;fic-ak batik antara lain:

Corak persegi dan ceplck

(a) Kawung ceplok kenari, melambangkan keindahan dan kenikmatan dibalik
cara hidupnya yang penuh xekerasan.

(b) Kawung ceplok beton, ryrri:m:anqkan siial rr,',n baik dibalik rupa yang buruk.

(c) Kawung ceplok pongge sisi<, ireiembangkan bahwa dibalik rupa yang buruk

tersimpan keharuman oan Ke:irliiear iiwa

Corak garis miring parang

(a) Parang sarpa, melambangkan keltiupar \/ang keras tetapi indah seperti
kehidupan di bukit karang.

(b) Parang rusak, rnelambangkan sesuair ,,ang ganjil dan tidak ada tempatnya.
(c) Parang terang buian, melambar-rgkan kecerahan masa depan yang diperoleh

denEan perjuangan dan tekad yang sekuai batu karang di laut.

(d) Parang rnenang, i;reiai'n;:angkan crang yang mengharapkan kemenangan di
dalam perjuarrgar: hrduprrya.

Parang kusurna, rneiambangkan keharurnan seperti harumnya bunga dan
sekeras hati seperli 5atu kararg

Parang gapit, *:*inrli:angkan trwa yang keras bagai karang dan teguh dalam
pendrrian.

Parang baris, melanrbangkan kekerasan yang pada tempatnya.

Parang peni, melarnbangkan keindahan dan keserasian.

Parang jenggot, melarnbangkan kejantanan dan keberanian.

Parang pancing, rnelae"r'rbangkan n:ata kailyang menyangkut di batu karang.

Parang tlenok, me{anibangkan kehldupan yang keias dan meninggalkan
bekas atau kesan.

Corak Sernen

(a) Semen kepet, rnelambangkan ben'tuk bunEa yang sedang mekar seperti
sebuah kipas yang diken'rbangkan.

(b) Semen birowo, melambai:qkar: sifat yang sangat ber-bahaya bila dibiarkan
saja tanpa pengontrolan yar-rg ba!k.

(c) Semen narrte, nrelarnl;;:gk*ii perlurnbuhan yang tidak bebas

lI*s'
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(e)

(D

(g)

(h)

(i)

0)

(k)
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b.

(d) semen bangil, melambangkan kehidupan masyarakat kota Bangilyang pada

waktu itu sedang berkembang.

(e) Semen buntat ukul, melambangkan jiwa yang kelihatan lemah lembut, tapi

menyimpan kekerasan dan kekuatan hati'

. Corak kreasi baru

Batik corak kreasi baru tidak mementingkan motif tapi lebih mengedepankan

teknik dan media yang lebih keras, Lukisan batik kreasi baru biasa digunakan

sebagaiornamen hias diruang tamu. ruang tunggu hotelatau restoran, rumah

sakit, dan kantor-kantor. Media yang digunakan pun bervariasiseperti kayu, kaca,

plastik atau kain.

(3) Kain celuP baru

Motif yang berkembang adalah pola bunga putih dan kelereng' Teknik kain celup ikat

, berkembang di Yogayakarta Produk yang dihasrlkan berupa : kemben, ikat kepala,

kain upacara dan selendang.

Karya Seni RuPaTiga Dimensi

(1) SeniPatung

Bahan yang digunakan untuk membuat patung di tiap daerah berbeda-beda. Misalnya

: di daerah Kasongan seni patung berbahan dasar tanah liat di daerah Trowulan seni

patung berbahan dasar perunggu, didaerah Muntilan patung berbahan batu dan daerah

Bali patung terbuat dari kaYu.

Makna bentuk patung yang bertemakan manusia dan hewan adalah kesaktian,

kejantanan atau kePahlawanan.

(2) Seni Kriya

. Gerabah atau keramik, berfungsi untuk alat-alat rumah tangga atau untuk benda

hias.

. Seni ukir dan relief, berfungsi untuk perabot rumah tangga dan benda-benda hias.

Tugas lndividu
1. Sebutkan 3 jenis karya seni rupa tradisional di daerahmu!

2. Jelaskan fungsidan makna dari karya seni rupa tersebut!

Tugas KelomPok
1. Buatlah kliping tentang hasil karya seni pada tiap gambar di kliping tersebut!

2. Tulsikan tanggapan tentang karya seni pada tiap gambar di kliping tersebut!

Hal-hal yang dituliskan :

a. Jenis Karya

b. Bentuk Karya

c. Teknik Pembuatan

d. Ulasan

,g
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A. Berilah tanda silarg (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling benar!

Seni bersifat ekonomis meliputi hal-hal

berikut, kecuali ....
a. tanda peradaban

b. meningkatkan
c. sebagai aset pemasaran

d. komoditiekspor

Sifat dasar seni yang menawarkan nilai

estetika baru dan sumber gagasan kreatif

9. Rumah adat dari Jawa Tengah disebut ....

atapnya

adalah ... .

a. sosial
b. inovatif

11. Alatmusikdaerah Sumatra Utara disebut

3. Yang merupakan karya senidua dimensi

b. kriya

c. desain
d. grafls

4. Usaha rnembuat barang hasil pekerjaan

tangan disebut seni ..

a. gambar

b. desain

5. Suatu konsep pemikiran untuk mencipta-

kan sesuatu melalui perencanaan sampai

tenrvujudnya barang jadi disebut

,S,J.,-'.lr 
"r tr' rlr-r.ir1}i- r.D..Q

a. desain

b. gambar

c. lukisan

d. kerajinan tangan

'C r l ,l L-.1 -.. r.--, l . r; 1., ,{
6. Seniyang dipergunakan untuk membuat

iklan di media cetak atau papan reklame

di jalan, desain logo, Poster bahkan
sampul kaset disebut seni ....

a. Gadang

, b. Panggung

10. Rumah adat daerah
berbentuk ... .

a. Limas

b. Notah

kolintang

talempong

a. gendang

b. sasando

a. batu

b. kayu

seljaia

Alat rnusik sejenis gitar dengan wadah

gema cembung dan mernakaitujuh dawai

yang ditata secara rangkap seperti

mandoline disebut ....

a. doli';
b. sitar

c. Joglo

d. Kesepuhan

c Rakit

d Souraja

c. kecapi

d. tifa

c. bende

d. gambus

c. accordion

d. tehyan

c. besi

d. plastik

adalah seni kriya dari

ekonomis
komunikatif

c.

d.

c. kriya
d. patung

12.

13. Alat musik yang resonatornya terbuat dari

daun lontar: yang dirangkai berbentuk

mangkuk yang meliputi siter disebut ....

(-.

e
\:
(-

14., Yang bukan merupakaq bahan baku

pembuatan senjata tradisional adalah ....

'15.

a. gambar
b. lukis

c. kriya
d. grafis

Di bawah ini termasuk karya seni kriya,

kecuali ... .

a. kerajinan anyaman
b. kerajinan mema$ak

c, kerajinan batik
d. kerajinan keramik

Berikut ini termasuk barang-barang yang

dihasilkan dari cetakan, kecuali "...
a. kostum
b. koran

c. foto
d. buku

(\:'t ' t"n - seni Budaya Kclas vu semester Gasal

16, PAtung,asmat

daerah,.,.
a. Kalimantan

b. Sulawesi

c. lrian Jaya

d Sumatra

a. Bali': . i '' j

b. Ja:waTimur ,

c. JawaTengah

d. Jawa Barat

-o-rl'-o-tP-o-q!-o-!r-o-3I?-o-BIt-O-!r-o-?rt-o-rp-o-q!-o-rr! -o-tF-oiqF-o-tlt-o-q!-o-qt-o-?lt-o-qt-o--tlt-o-



17. Orang yang menciptakan karya seni rupa

disebut ... .

a. aktor

b. koreografer

Setelah menilai su'atu karYa seni,

selanjutnya kita sebaiknYa ....

a. melihat c. menilai

b. menghargai d. mengamati

Menghargai karya seni berarti ... .

a. menempatkan karya seni sesuai 26

tempatnya

b. membelikarya seni

c. menyimpan karya seni

d. mengambilkarya seni

20. Apabila menilai karya seni hanya dise-

suaikan dengan selera disebut penilaian

secara....

25. Karya seni yang mempunyai ukuran
panjang, lebar, dan tinggiadalah karya seni

rupa ..,.c seniman

d. musisi

18.

19.

21

22.

23

24.

a. umum

b. khusus

c. objektif

d. subjektif

Motif hewan Pada kain songket

melambangkan ....

Kegiatan rohani manusia yang mereflek-

sikan realitas (mencerminkan kenyataan)

dalam suatu karya yang berkat bentuk dan

sinya mempunyai daya untuk membangkit-

kan pengalaman tertentu dalam rohani

penerimanya, adalah pengertian seni

menurut ., .

a. Kamus Besar Bahasa lndonesia

b. Plato

c. Ensiklopedia lndonesia

d. Akhdiat K. Mihardja

Ungkapan gagasan atau perasaan yang

estetis dan bermakna yang diwujudkan

melaluimedia: titik, garis, bidang, bentuk,

warna, testur dan gelap terang yang ditata

dengan prinsip-prinsip tertentu merupakan

nilai ....
a. seni rupa

b. senimusik

28. Nilai-nilai seni terletak pada pengungkap-

an ekspresif-intuitif segala yang berkaitan

dengan rasa estetis melaluiteknik, bahan,

dan konsep yang mampu menciPtakan

kebaruan, rasa haru ataupun ketertiban

lingkungan meruPakan nilai ....

27

a. kebenaran

b. kebudian

a. simnotis
b. mitologi

c. senitari
d. senidrama

c. keindahan

d. religius

c. religius

d. sosial

Corak batik yang melambangkan keha-

ruman seperti harumnYa bunga dan

sekeras hatiseperti batu karang adalah ....

a. parang rusak

b. parang baris

c. parang menang

d. parang kusuma

Corak batik yang tidak mementingkan mo'

tif tetapi lebih mengedepankan teknik dan

media yang lebih bebas disebut corak ....

a. persegidan ceplok

b. garis miring parang

c. semen

d. kreasi baru

Bahan baku untuk membuat patung dari

daerah Muntilan disebut ....

a. batu

b. kayu

c. tanah liat

d. perunggu

Karya seniyang dipergunakan untuk me-

nunjang kegiatan ritual dan penyampaian

ajaran keagamaan merupakan sifat dasar

29.

30. Menumbuhkan estetika dalam kehidupan

sehari-hari, semua barang dan lingkungan

kehidupan umat manusia menjadi indah,

tertib, beragam dan kreatif merupakan

fungsi seni untuk ....

a. menghibur

b. meningkatkan kualitas hiduP

c. mendidik
d, menguntungkan

SMP - Sent Budaya Kelas VII Semester aarot " J3"*]

a. safu dimensi

b. dua dimensi

c. tiga dimensi

d. empatdimensi
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lsilah titik-tltik di bawah ini dengan jawaban singkat!

1. Apresiasidengan cara pengamatan langsung disebut apresiasi ....

2. Kerajinan anyaman bambu berasaldaridaerah . .

3. Pakaian adat daerah biasanya dikenakan saat .

4. Pengertian seni menurut Plato adalah ... .

5. Nilai seni terletak dalam kepekaan dan kehalusan pengungkapan sehingga segala sesuatu

yang bersifat baik, arif dan berjiwa luhur, penuh renungan. agung dapat ditampilkan dalam

media, baik secara tersirat maupun tersurat disebut nilai

6. Seni merupakan sarana komunikatifyang memiliki sifat..

7 . Tujuan apresiasi adalah ....

B. Yang merupakan seni rupa dua dimensi antara lain ... .

9. Seni rupa yang mempunyai ukuran panjang dan lebar disebut seni rupa

10. Keanekaragaman karya seni rupa masing-masing daerah di lndonesia dapat memperkuat ....

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Apakah yang disebut dengan apresiasi?
i.

Jawab :

2. Sebutkantingkatan{ingkatanapresiasisenil

Jawab :

Tuliskan cabang-cabang seni! Jelaskan dan beri contohnyal

Jawab :

Sebutkan bentuk-bentuk kegiatan apresiasi !

Jawab :

Apakah pengertian seni itu?

Jawab :

3.

!,ha.rhlldriutr 
' 

'.\ lo'
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Seni Rupa Il

/ffr
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2. Mengekspresikandiri melalui karya seni

/^"a(.SI rcmnerenrp)
\5.,sL-
2.1. Menggambar bentuk dengan objek karya seni rupa terapan tiga dimensi dari daerah setempat'

2.2. Merjncang karya seni kriya dengan memanfaatkan teknik dan corak daerah setempat'

. 2.3. Membuat karya senl kriya dengan memanfaatkan teknik dan corak daerah setempat'

r'fl\\.' tlcttnnrlBclerlor )
\.\ir-''J}'. -

, pernahkah kamu membuat satu atau lebih karya senirupa? Dan teknik apa yang digunakan?

lya, lukisan, teknik yang digunakan dalam membuat karya tulisan dapat beraneka ragam'

tngin mengetahuiteknik apa saja yang digunakan? Yuk, kita pelajari!

}laterl

A. men$gambar Bentuh
1. Pengertian

Menggambar bentuk merupakan proses perekaman objek diatas bidang dua dimensimelalui

media dengan ketentuan ketepatan/kemiripan, bentuk dan warna dengan memperhatikan

' perspektif, [roporsi, komposisi, gelap terang serta bayang-bayang'

2. Macam Bentuk
a. Bentuk Kubistis

Bentuk kubistis adalah bentuk-bentuk yang menyerupai kubus atau benda yang bentuk

' dasarnya kubus dan balok. Contohnya : lemari, meja, kardus, kulkas, dan pesawat TV.

b. Bentuk Silindris

, Bentuk silindris aialah benda yang bentuk dasarnya menyerupai silinder atau bulat'
' 

contohnya: gelas, botol, kendi, teko, ember, guci, cangkir, kaleng, dan piring.

c. Bentuk Bebas

Benda yang memiliki bentuk bebas adalah benda yang bentuknya tidak beraturan atau

tidaktermaiuk kubistis dan silindris, Contohnya:kain, buah-buahan, sayur-sayuran, dan

. busana.

I 3. Prinsip Menggambar Bentuk

l' a. Perspektif

Menurut prinsip ini objek yang digambar hendaknya sesuaidengan tampakan yang

sebenarnya, yaitu : objek gamOaiyang dekat dengan penggambar akan kelihatan lebih

besar, lebih tinggi dan ieOi[letas s6Oangfan oblek gambaryang jauh dari si penggambar

akan iampaX t6nin kecil, lebin pendek dan kurang jelas. Selain itu menggambar dengan

memperhatikan hukum perspektif berartijuga menggambar dengan pandangan satu atau

dua titik.

0.,. ""n 
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c.

d.

b. Proporsi

Adalah perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Objek

gambar yang satu dengan objek gambar yang larn harus tampak wajar, misalnya gambar

cangkir dengan gambar poci tentu lebrh besar poc'r7a

Komposisi

Komposisi disebut juga susunan. Komposrsi dalan', menggambar bentuk diartikan

sebagai susunan atau letak objek gambar. Letak ob.1ex gambar yang satu dengan objek

gambar yang lain hendaknya tidak berjauhan sehingga tarncak terpisah. Biia objek gambar

disusun menyatu akan tampak indah.

Gelap Terang

Benda akan terlihat oleh mata kita bila terkena caha,ia Eacian benda yang terkena

cahaya akan tampak terang, sedang yang tidak terkena .ane;'a akan tampak gelap.

Diantara bagian terang dan bagian gelap terdapat bagian t?^3 ',:!z{ geiap/tidak terang

(half-tone). Bagian benda yang terang hendaknya diberiv;arra ,z^i:':ia aiau dibrarkan

warna putih kertas, bagian benda setengah terang atau se:e-3a. :eiap diberi warna

sedang btau diarsir sedang, dan bagian benda yang tampaK 3€ a: : :e', ,','arna tua atau

diarsir warna hitam pekat.

Bayang-bayang (shadow)

Benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayang-ca,c-! 3ar'ang-bayang itu

jatuh tidak jauh dari benda yang terkena cahaya. Dalam rneigga-.a' centuk. peranan

bayang-bayang akan menentukan terciptanya kesan tiga ct:.ers -ea: st oleh karena

itu bayang-bayang meskipun agak samar-samar harus ada

Teknik Menggambar Bentuk

a. Teknik Linier

Merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis secagar .rnsur yang paling

menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung.

b. Blok

Merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar n'e:g,gi.:nakan satu warna

sehingga hanya tampak bentuk globalnya (siluet).

c. Arsir

Merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar a:a- .nenyilang untuk

menentukan gelap-terang objek gambar sehingga tampak sepea, :ga dimensi,

d. Dusel

Merupakan cara menggambar yang penentuan gelapterang objek ganrcar rnenggunakan

pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring (rebah).

e. Pointilis

Merupakan cara menggambar yang dalam menentukan gelap-terang objek gambar

menggunakan pensil atau pena gambar dengan dititiktitikkan.

f. Aquarel
' Merupakan cara menggambar dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang

tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang.

g. Plakat

Merupakan cara menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan

sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup.



5. Menggambar Bentuk Kubistis dan Silindris

a. Pendekatan Datam Menggambar Bentuk

. Pendekatan dengan model

Modeladalahbendaatauobjekyangakandigambar'Menggambardenganpendekatan

modeladalah dalam kegiatan menggambar harus ada model' Tujuannya antara lain :

- Objek gambar lebih jelas'

- Tidakperlumencari-cariobjekgambar'

Penggambar dapat mengontrol gambar dan model sesering mungkin'

- Ketepatan sudut gambar lebih terjamin'

. Pendekatan tanPa model'

b. Media tJntuk Menggambar Bentuk

Dalamseniyangdimaksuddenganmediaadalahbahandanalatuntukmenggambar'

antara lain :

- Bidang gambar: kertas gambar' kertas karton' dan papan tulis' '

.Pewarna:pensilgambar/warna,konte,tinta,krayon,pastel,kapur,catair'dancat

poster'

- Alat : kuas cat air, pena gambar' dan palet'

c. Langkah'tangkahMenggambarBentuk
. Pengamatan

Adalah kegiatan untuk mengenali objek yang akan digambar'

' Sketsa

Pindahkanhasilpengamatandratasbidanggambardengancaramensketsaobjek

gambar satu Per satu secara tiPis

' Menentukan GelaP Terang

Berilah tanda batas yang tipis antara bagian yang terang dan gelap dengan

memPerhatikan arah cahaYa'

' Menentukan Teknik

Penggunaantekniktergantungpadaalatdanbahanyangdigunakan,jikamenggunakan

pensilgambar/warna,teknikarsirataudusellebihtepat.Jikamenggunakancatair,

teknik Yang tepat adalah aquarel'

. Sentuhan Akhir

Adalahmemberikanpenekananpadakaryagambarbentuk,dengantusiranyang

bersifat memantapkan goresan sehingga gambar tersebut mempunyai greget atau

makna.

d. Menggambar BentukKubis"is

Menggambar bentuk kubistis dapat dilakukan dengan cara :

-Membuatgaris-garissejajarhorisontal,sejajarvertikal,tegaklurusdenganhorisontal.

-Membuatgarismiringyangberpotongandengangarishorisontaldanvertikbldengan

kemiringan kurang dari90 derajat'

- Melengkapigaris sejajar lain sehingga berbentuk kubistis'

- Menarik garis arah datangnya sinar'

-Mengarsirbagiansisibangunyangtidakterkenasinarbesertabayangannya'
F- riin,.[n,rr1trtrr- .: ,.-_'.-
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e. Menggambar Bentuk Sr/indris

Menggambar bentuk siNindris dapai dllakuKai sengan cara

- Membuatgaris-garis sejajar horisonial ai:r- ,=1ikal

- Membuat lengkung nrembentuk ellips

Membuat garis datangnya sinar"

Arsir bagian yang tidak terkena sinar dan bar,'a'.a'tva

B" frIerancan$ (Memdesain), Karya Seni l{-riya

Membuatdesain/rancangan atau kerangka bentuk merupa{:^ ;^;<ah awaldalam penciptaan

karya seni. Desain atau kerangka bentuk benda kerajinan se33:= :3{''s I sebut dengan gambar

kerja. Berdasarkan fungsinya gan'lbar kerja dibagimenjadi 2 ,2r-

1. Berfungsisebagaipatokan(gambarkerjaperencanaan),me--:::==a2aiperencanaandari

objek yang akan dibuat rneiiputi visuaiisasi, proyeksi, ska a -'-':^ ian detail Gambar

kerja ini biasanya digunakan untuk tmendesain karya tiga cin::- s

Prosedilr pembuatan karya tiga dirnensi, yaitu :

a. Tahap visualisasi yaitu mernbuat rencana gambar secara (e s:

bentuk yang sesungguhnYa).

b. Tahapselanjutnyaadalahganrbardibuatagardapatdilihat:e-:=:=- =':.='s la'rsudut

pandang. Proyeksitampak depan, tarnpak samping, tampar. a:=s ::::^:=' s<ala dan

detail.

2. Berfungsi sebagai penuntun (gambar kerja proses), memua: :e-a.:--:a'apan dalam

pembuatan benda agar mudah dikerjakan yaitu visualisasi, ska a i3' -r -'2^ can tahapan

kerja. Gambar kerja inibiasanya dlgunakan untuk mendesain be r:: i : -e"sr

g. lhlembuat Karya Seni Krf,Ya

Karya seni kriya dapat dibedakan menjadi dua yaitu benda paka :a- :='3a hias. Benda

pakai adalah benda yang dapat digLinakan aiau dimanfaatkan seba3a z a: -nllk membantu

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari misalnya meja, kursi, aiat ffi2!.2' :ar alat-aiat rumah

tangga lain. Sedangkan benda hias aCalah benda yanE digunakan seba;a - 3sar atau asesoris

belaka, misalnya kalung, gelang, lukisan darianyaman, gantungan kui-: :=' =. sebagainya'

Sebelum membuat karya seni, perlu diketahui beberapa teknik peml-''2^ cerCa pakai dari

tanah liat antara lain :

1. Teknik pijat yaitu rnembuat bentuk dengan menggunakan tangan s:: =-= a'3s-ng dengan

cara dipijat-pijavditekantekan sesuai denganr bentuk yanE diinginr a -

2. Teknik pilin (coilling) yaitu sebelum mernbuat bentuk terlebih dahul- :arar liat dipilin-pilin

atau dibentuk menyerupaicacinE, kemudian hasilpilinan disusun mel rc(a:'sampaitercapai

bentuk yang diinginkan

3. Teknlk slep yaitu tanah iiat terlehih dehulu ,iibuat menjadl lernpengan dengan ketebalan yang

sama, selanj utnya cl i berrtu k sesuai kebutu han.

4. Teknik putar yaitu teknik yanE digunakan untuk membuat bentuk buiat atau setengah bulat.

Biasanya digunakan oleh perlgrajiir gerabah.

5. Teknik cetak (press) yaitu teknik yang digunakan oleh pabrik tembikar yang produksinya

dilakukan secara massal.

: ;="lbar dalam

...,.itr
,:"$ " 

"
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Berikut contoh pembuatan benda kerajinan membuat karya seni dari bahan tanah liat dengan

cara membutsir:

1. Siapkan tanah liat atau plastisin.

2. . Siapkan alat bantu butsir dan air secukupnya'

3. Siapkan meja putar (kalau ada) atau gunakan papan dengan ukuran disesuaikan'

4. Siapkan gambar rancangannya.

5. Tempatkan tanah atau plastisin di atas meja putar sedikit demi sedikit.

.- 6.. Pijat-pijat sambil membentuk hingga mendekati bentuk yang dikehendaki secara global'

7. Jika bahan kurang bisa ditambahkan, jika bahan.lebih bisa dikurangi.

8. Sempur4akanlah bentuk dengan menggunakan alat bantu butsil.

L Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan.

Tugas lndividu
Buailah gambar benda yang berbentuk kubistis atau silindrisl

Tugas KelomPok
t gu'ittan beberapa desain suatu benda kerajinan yang beranekaragam!

i.- guirttah pembagian tugas dengan anggota kelompok untuk membuat benda kerajinan yang

telah didesain tersebut dengan bahan dasar maupun teknik yang berbeda-beda!

3. pimdrran dalam kelas (sekotah) karya dari kelompok kalian!

:

,g

A.. Beritah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d

1. , ; ltlempercantik wajah benda agar menjadi 3

indah dan menarik dan tidak mengurangi
r i '- ;' ' 'kegunaan 

adalah tujuan kegiatan ....

a. rhehgukir

b. menghias

c. melukis.

: d. menggambar

2. Kegiatan menghias. padg dasarnya

merupakan kegiatan menata motif,

,karena kedudukan motif adalah sebagai

di depan jawaban yang paling benar!

Tumbuhan yang tidak dapat digunakan

untuk anyaman adalah ....

a. eceng gondok

b. daunmendong

c. daun pisang

d. daunpandan

4. Benda kerajinan yang merupakan benda

hias adalah ... .

a. patung

b. poci

UrnoJn lr0,on -.-

."Y'et g:tl'-!*'''.

:"
a. unsurrupa

b. unsurkarya

c. unsurseni

d. unsur hias

c. tungku

d. genteng

. " ,*.1
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5. Benda kerajinan yang merupakan benda 12.
pakai adalah ... .

a. guci

b. topeng

6. Teknik membuat bentuk dengan cara

tanah liat terlebih dahulu dibuat menjadi

lempengan dengan ketebalan yang sama

selanjutnya dibentuk sesuai kebutuhan

disebut teknik ....
a. slep

b. putar

Teknik yang biasa digunakan oleh pabrik

untuk membuat tembikar secara massal

adalah....
a. pijat c. press

b. pilin d. putar

Daerah kerajinan kerarnik yang ada di

Yogyakarta adalah ....

a. Tempel

b. Sleman

c. Kasongan

d. Bantul

Logam yang biasa dig'unakan untuk
membuat perhiasan adalah ....

$ Ir- r; rl-- i-'- L 1r D f,
t a. Derunoou ,]r""l
? b. alumunium y
g c. besi \

ri
t d. emas T
ifrj --1u- I - ir r IL--r' L- rir!

Benda berikut ini yang dapat dibuat
menggunakan bahan dasar bambu dan

kulitadalah....
a. poci

b. topi

c. tikar

d. topeng

Menggambar dengan menggunakan cat

air dengan sapuan warna tipis sehingga
hasilnya tampak transparan atau tembus

pandang adalah ....

a. aquarel

b. plakat

c. teknik linier
d. dusel

Proses membuat gambar dengan cara
melu mu rkan bahan warna seperti cat pada

bidang datar disebut ....

a. menggambar c. mengukir

b melukis d. memahat

Cara rrenggambar yang dalam
menentLi < a r gelap-terang objek gambar

menggunakan pensil atau pena gambar

dengan d r t;k-t;tikkan ....

a. plakat

b. poiir:is

c. ars'r

d. teknrr - er

Di daia: :€'{e':tangan bentuk-bentuk

gambar c€T r::f'€n dariunsuryang safu

ke yar=- 
= 

- : seb:t .. .

^ !^a^.*^-;

b st las,

c. transportasi

d. distorsi

Yang bukan merupakan tujuan

me n g c a 
* := r glgn-c 3n pendekatan model

^a^ ^;dud a

a c3-=. :=.- car 'ebih jelas

b re:::==- srrut gambar tidak terjamin

c 2...1 e: r senng mengonhol gambar

d ccrer 3ar.bar lebih jelas

Ca'z-:z,a rarg lazim digunakan untuk

r:erg:arbar disebut

c. lampu hias

d. tas

c. cetak

d. pilin

13.

7.

9.

14.

15.

16

17

a s'.i'alegr

h ci:ert

c. metode

d. teknik10.

11.

Berikut merupakan istilah-istilah yang

berarti sama dengan seni kriya adalah,

kecuali ....

1"': smp - Seni Budaya KelasVII Semester Gasal

a. handicraft

b. kerajinan tangan

c. pekerjaan tangan

d. keterampilan tangan
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19.

24.18.

25.

26.

27.

Gambar kerja yang berfungsi sebagai

patokan disebut ... .

a. gambar kerja Perencanaan

b. gambar kerja Proses

c. sketsa

d. schedule

Gambar kerja yang memuat tahaPan-

tahapan dalam pembuatan benda agar

mudah dikerjakan yaitu visualisasi, skala

dan ukuran dan tahapan kerja adalah

gambar kerja yang berfungsi sebagai ....

Teknik membuat bentuk dengan

menggunakan tangan secara langsung

dengan cara ditekantekan sesuai dengan

bentuk yang diinginkan disebut teknik ....

c. pijat

d. cetak

Pewarna yang dapat digunakan untuk

menggambar bentuk adalah . .. .

a. pensil, kertas, cat air, dan cat poster

b. kapur, spidol, papan tulis, dan palet

c. konte, tinta, krayon, dan pastel 29'

d. palet, cat air, krayon, dan Pastel

Yang merupakan bidang gambar adalah

a. pastel

b. kertas gambar

c. palet

d. konte

23. Langkah pertama menggambar bentuk 30'

dengan pendekatan model adalah ....

a. sketsa

b. menentukan teknik

c. pengamatan

d. menentukan gelaP terang

Memberikan penekanan Pada karYa

gambar bentuk dengan tusiran Yang

bersifat memantapkan goresan sehingga

gambar tersebut mempunyai greget atau

makna disebut langkah ... .

a. pewarnaan

b. sentuhan akhir

c. menentukan gelaP terang

d. sketsa

Langkah penyelesaian dalam meng-

gambar kubistis adalah ... .

a. mengarsir gelaP terang

b. membuat garis horizontal

c. menentukan gelaP terang

d. membentuk arah sinar

Benda yang bentuk dasarnYa bulat

disebut bentuk . .

a. kubistis

b. silindris

c elipstis

d. bebas

Yang termasuk benda-benda kubistis

adalah ....

a. lemari, meja, kursi, dan kulkas

b. kulkas, ember, guci, dan kursi

c. kardus, gelas, piring, dan pesawatTV

d. teko, cangkir, tempat tidur, dan botol

Perbandingan bagian per bagian atau

bagian dengan keseluruhan disebut

prinsip ... .

a. perspektif

b. komposisi

Dalam menggambar bentuk bagian yang

tidak terkena cahaya diberiwarna ....

Cara menggambar dengan menutuP

objek gambar menggunakan satu warna

sehingga hanya tampak bentuk globalnya

(siluet) adalah . .. .

a. pointilis

b. dusel

20.

21.

22.

28.

a. pilin

b. slep

c. gelapterang

d. proporsi

c. arsrr

d. blok

SMP - Sent Budaya KetasVU Semester Gasal 
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a. muda

b. sedang atau diarsir sedang

c. tua atau hitam Pekat

d. putih kertas

penuntun

patokan

perencanaan

penyelesaian
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lsilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat!

1. Yang merupakan media untuk menggambar antara lain ...

2. Dalam menggambar bentuk peranan bayang-bayang adalah ... .

3. Gambar kerja sebagai penuntun disebut juga ....

4. Teknik dusel adalah ....

5. Teknik coilling adalah ....

6. Cara menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna

yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup disebut teknik ....

7. Yang dimaksud benda pakai adalah ....

8. Yang dimaksud Halftone adalah ....

9. Memindahkan hasil pengamatan di atas bidang gambar satu persaiu seca ra tiprs d isebut . . . .

10. Komposisi dalam menggambar bentuk diartikan sebagai .. . .

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Sebutkanlangkah-langkah menggambarbentuk!

Jawab :

'i2. Jelaskan yang dimaksud.dengan prinsip perspektif!

Jawab :

3. Apakah yang disebut dengan menggambar bentuk?

Jawab :

4. Sebutkan keuntungan-keuntungan dalam menggambar bentuk dengan pendekatan model!

Jawab :

Jelaskan fungsi arsir dalam menggambar bentuk!

Jawab :

5.

(i..r
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Seni Musik I

,,+-l
/ ^Yl

SjY'. ,t""*'-t-**
3. Mengapresiasikaryasenimusik

@r'.-
3.1. Mengidentifikasi jenis lagu daerah setempat.

3.2. Menampilkan srkap apresiatif terhadap keunikan lagu daerah setempat.

z'l);e.

t'--S *@

Perialanan proses berkarya seni musik setiap seniman memiliki keunikan yang berbeda-beda

untuk menciptakan karya musik (menggubah lagu) dipengaruhi oleh beberapa hal seperti latar

belakang komponis, lingkungan, pengetahuan, serta pengalamannya. Selain itu memunculkan

ide, perlu adanya renungan pengalaman dan penghayatan terhadap lingkungan sekitar.

i* \ Za, Paiur!w Rlnghoran hlolerl

Pengenalan Ragam lagu
1. Musik Daerah Nusantara

/
Etn ik Nusantara

a. Pengertian Musik Daerah

Musik daerah adalah musik yang lahir dari budaya daerah yang mempunyai ciri-ciri
berbeda antara daerah satu dengan lainnya. Musik daerah disebut juga musik tradisional.
Ciri yang menonjol dari musik daerah adalah alat musik maupun lagunya bersifat sederhana
dan kedaerahan.

Menurut sifat dan keberasalannya musik tradisional dibedakan menjadi dua yaitu :

(1) Musik Rakyat. merupakan musik daerah yang lahir dan diolah oleh masyarakat
pedesaan, hidup berkembang di tengah{engah rakyat, disukai rakyat biasa, dan
tersebar sampai ke rakyat jelata. Tema musik rakyat banyak mengambil dari kehidupan
masyarakat sehari-haridan mudah ditemuidalam berbagai kegiatan rakyat. Contoh
musik rakyat misalnya : musik untuk pernikahan, kematian, berladang, berlayar,
menenun, dan sebagainya.

(2) Musik Klasik, merupakan musik kelas pilihan yang dikembangkan di pusat-pusat'
pemerintahan masyarakat lama seperti ibu kota kerajaan atau kesultanan. Musik
klasik diterapkan pada upacara-upacara adat kerajaan, sehingga memiliki pembawaan
yang agung. Musik klasik diciptakan oleh seorang komponis serta telah tertata dengan
aturan-aturan baku, misalpemakaian notasi, aturan syair, pengayaan vokal(cengkok),
ritme dan instrumen yang didasarkan pada konsep tertentu menurut gaya suatu daerah.

Unsur-unsur Musik
. Nada adalah bunyi yang mempunyai getaran teratur dalam tiap detik dengan sifat

tinggi, panjang, keras dan lembut, serta warna berbeda.
. Melodi adalah rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi

rendah atau naik turunnya.

b.
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- . Rrtme/irama adalah gerak teratur karena muncu i, 1z ?<3?' s3a.e'a :etap

. Harmoni adalah keselarasan paduan bunyi Secara teK;'rs 
.'a-* 

'' 
re; c'i'it susunan'

peranandanhubungandarisebuahpaduanbunyidenga]^.3€l:-<{=S3-|..-ihan'

. Tempo adalah cepatatau lambatnya Sebuah lagu. Ukuran untuK n.e.ei]:-(an tempo

adalahbeafyaituketukandasaryangmenunjukkanbanyaknyake:u<ardalamsatu

menit.

TennPo dibagi menjadi 3, Yaitu :

(1) Tanda temPo lambat:

Largo : lambat

Adagio : lambat Penuh Perasaan

Grave : khidmat

(2) Tanda temPo sedang :

Andante : sedang, secepat orang berjalan

Moderato: sedang

(3) Tanda tempo cePat :

Allergo : cePat

Mars : secePat orang berbaris

. Dinamik adalah keras lembut lagu dan perubahannya'

Tanda dinamik dibagi menjadi 3' yaitu :

(1) Lembut, misalnYa :

' Piano (P) : lembut

Pianissimo (PP) : sangat lembut

(2) Sedang

Mezzo Piano (mP) : setengah lembut

Mezzoforte (mf) : setengah keras

(3) Kuat

Forte (f) : kuat

Fortissimo (f0 : sangat kuat

Untuk menunjukkan perubahan tempo digunakan istilah :

- Cressendo (cresc), artinya berangsur-angsur makin keras'

- Decressendo (decresc), artinya berangsur-angsur makin lembut'

Subito Forte (sf), artinya tibatiba keras'

- Subito piano (sp)' ar:tinya tiba-tiba lambat'

. Warna Suara/Timbre

Adalah warna bunyiatau kualitas bunyiyang membedakan kesan Apabila tiap

warna suara diperdengarkan sesuaidengan karakternya maka lagu yang dibawakan

pelogdanslendro.Alatmusi-kyangmenggunakannadainiadalahgamelan.

akan terdengar lebih hiduP'

. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun Secara berjenjang. Misalnya do, re,

ml, ia, sol, la, si, do. Tangga Nada dibagi menjadi2' yaitu :

(1) Tangga nada diatonik adalah sistem nada yang memakai dua macam jarak

antarnadayaitutonejaraksatuandansemitonejaraktengahan.Alatmusik
yang menggunakan laras ini adalah piano' gitar' seruling dan biola'

(2) Tangga nada pentatonik adalah jenis tangga nada yang hanya memakai lima

nadapokok.Ragamtangganadapentatonikdibedakanolehjarakantarnada

serta pilihan naoJvans oiJengar Berdasarkan nadanva' 
'9? 
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c. Ragam Musik dan Lagu Daerah

1. Jawa Barat

. Ragam musik daerah Jawa Barat, antara lain :

a. Celempungan, rnusik yang terdiri atas kecapi' rebab, celempung, bambu

besaryang berdawai.

Fungsinya untuk mengiringi vokal atau gending.

b. calung, adalah alat musik yang terbuat dari bambu (calung jinjing). Tangga

nada yang digunakan Pentatonis.

c. Gending Cianjuran, musik initerdiri atas kecapi, suling, dan rebab.

Fungsi musik ini adaiah untuk hiburan para bangsawan sunda, tetapi

sekarang menjadi hiburan rakyat (klenengan).

d. Angklung alat ini ierbuat dari bambu. Cara memainkannya dengan cara

digoyang-goyang atau dikocok.

e. Arumba. terbuat dari bambu arumba, tangga nada yang digunakan diatonis.

f. Tarling, alat musik ini terdiri atas gitar dan suling.

g. Klenengan, alat musik seperti klenengan (gamelan Jawa), beri,,ngsi untuk

mengiringi vokal tari dan pedalanganr

h. Degung, alat musik terdiri atas bonang, saron, jengglonE, peking, gong,

gendang, suling kecapi dan rebab. Tangga nada yang digunakan pentatonis.

" Lagu daerah Jav;a Bai'at antara lain : Bubuy Bulan, Cing Cang Keling, Manuk

Dadali, Fanon Hideung Pileu Leu Yan, Tokecang, dan Warung Pojoi'

2. Jawa Temgah

" lViusik daridaerah Jawa Tengah adalah gamelan. Nada pada gamelan dibedakan

nrenjadi2, yaitu :

a" Gamelan berlaras slenciro

h. Ganreian berlaras Pelog

lMacam-rnacam nama gamelan dari Jawa Tengah antara lain :

a. Gamelan Sekaten

b. Garnelarl Kodok Ngorek

6. Gamelan Monggang

" LaEu daerah Jawa Tengah : Lir llir, Gundul-Gundul Pacul, Praon, Suwe Ora Jamu,

Jamuran, Kupu Kuwi, Cublak-cublak Sirw,eng. sapu Tangan, dan Gugur Gunung.

3. Jawa Timur
. Musik tradisional dari Jawa Timur sama dengan musik tradisional Jawa Tengah

yaitu gamelan. Di daerah Madura gamelan disebut juga sandur. Di daerah

Ponorogo gamelan digunakan untuk mengiringi reog Alatnya antara lain terompet,

kempul, kendang, bonang, gong, dan lain-lain

Fungsi aiat musik Jawa Timur antara lain sebagai berikut.

a. Menyambuttamu.

rl Upacara perkawinan.

c Mengtring pentas wayang.

ci. Hiburan rakyat.

Lagu daerah Jawa Timur: Jula-juli, Tanduk Majeng, dan Karapan Sapi.

fi;),,.. SMP - Seni Budaya Ketas VII Semester Ga*l 
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4. Nias
. Alat musik yang digunakan antara Iain sebagai berikut

a. Gong, dengan berbagai ukuran (gcng yang besar disebut gong, yang kecil
disebut faritia (saraina).

b. Gendang yang panjangnya 3 meter ie n:ai: rama tambanu, genderang cupu,
fodrahidan tabu mara.

c. Koko, adalah semacam celempung z:.Zt .11?-*

d. Lagiya, adalah semacam rebab.

Fungsi alat musik ini adalah untuk rne": ' ' J -=.:; rnenyarnbut datangnya
roh-roh gaib dalam upacara adat.

. Lagu daerah Nias : lnjit-injit Semut, Selenda- I ',,: , : - l - r: al g-iimang,A,nakku
Sayang.

5. Aceh
. Musik daerah Aceh dipengaruhi oleh budaya ts a-

atas:gambus, rebana, maruas, gendang (gec_-::
seruling (bangsi atau serunai).

- ::'- -: - -_ : srknya terdiri

-.^ =^::- :r; harubab,

Fungsialat musik seruling adalah sebagai me 3: a,l- s:::-:<a" alat nrusik
yang lain sebagai ritmis lagu. Fungsi rnusik oae.a - -aa- =:. =^ -- < t..at2tan
upacara adat, hiburan maupun untuk penyamb;:a - :: - _

. Lagu daerah Aceh : Piso Surit dan Bungong Je_ -: a

6. Jakarta
. Musik daerah Jakarta antara lain sebagai berrr-:

a. Tanjidor adalah kesenian tradisional khas Be :a ,', : - * -s < ri adalah pada
alat musik terompet yang terbuat dari kuning:- 1 =_- ;, 2: :-^:an genderang
besar.

b. Gambang kromong : adalah sejenisorkes yaiJ -=*a:-xar Qamelan dengan
alat musik umum. lnstrumen pada gambang (-: - : - j :3.: r aias gong, suring,
boneka krecek, gendang, dan rebab atau bi: a s::a;ar ce:nbawa melodi.

' Lagu daerah Jakarta/Betawi : Keroncong Ken^a.,:-a- K;cir--xicir Ronggeng,
Surilang, l_enggang Kangkung, dan Ondel-ondei

7. Minahasa

MusikdaerahMinahasaadalahkulintangyaitusemace-::-:a g.vangterbuatdari
belahan kayu dan satu perangkatnya terdiri atas tr -- ,- -:a^g Kulintang terdiri
atas nrelodi, ritme, bass, dan kontra bass. Musik kulintar.g - g:::,-akan nao'a diatonis
sehingga lagu-lagunya dapat dibawakan dengan jenrs -a- a - a- : : <ehendaki.

8. Papua

' Musik daerah Papua merupakan musik yang mencaca: re-Earuh dari Maluku.
lnstrumen musiknya banyak, ada satu yang menarik ri L re:cerang yarig dihiasi
pahatan dengan pewarnaan yang artistik dan terbual :a., ,<;iit biawak. Alat musik
lainnya adalah rebana, rebab, tifa, dan gong.

Alat musik lain yang ada dipapua merupakan alat:i^.s K yang digunakan untuk
keperluan praktis.

. Lagu daerah Fapua :Apuse dan yamko Rambe yamkc

9. Sulawesi Utara

' Alat musik daerah ini antara lain : garputala bambu suling bambu yang disebut
dengan bansi, tegongong (gendang dengan satu kulit/sebelah), ar"ababr-l (semacam
rebab) dan salude (semacarn siter dengan dua dawai)

' Lagu daerah sulawesi Utara : si patokaan, o lnani Keke, Esa Makorn, dan
Tahanusangkara.
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10. Sulawesi Selatan

. Alat-alat musiknya antara lain :

a. Alat musik tiup antara lain : puwi-puv/r (hobo) bastng bugis (suling kembang),

basing-basing (clarinet).

b. Kecapi (Makasar) atau kacaping (B;g:s t

c. Rebab dengan dua dawai yang o gese( llv4akasa|/keso.

d. Gendang atau gendering dan :eroarg atau rebana.

e. Popomdiatau talindo J'a:'- a 3: --s ( c31gan satu dawaiyang dipetik.

Musik daerah Sular,,'esr Se a:e^ 3 3e :a(a^ rerjaCi 2 yaitu :

a. Musik Caerah l,lakasa' --s r ;=^:a-g .- c

b. Musrk caei-an 8..;grs . niiis.( ico<cl:c

. Lagu daerah Su:alvesi Seiaian l,4a Renccng. r'tr Raia Pakarena, Angin Mamiri.

Sumatra Utara

. Musik daerah Sumatra Utara dibagi menjadi 2 macam yaitu ,

a. Musik ganing atau gonang

Alat musik ini menggunakan nada diatonis. Jenis alat musiknya antara lain :

(1) Gong.

(2) Arbab, hasabi, hapetan, dan kulcapi.

(3) Suling ada 3 macam yaitu salodap, salonat, dan taraafit.

(4) Gerantung yaitu alat musik pukul semacam gambang.

(5) Tanggelong atau nungneng yaitu alat musik dari tali atau dawai tetapi

cara memainkannya dengan memukulkannya pada suatu benda.

b. Gondang sambilan

Alat musik yang digunakan terdiri atas .

(1) Serunai (alat tiup dari bambu).

(2) Sepasang simbal.

(3) Sekelompok gong (berukuran kecil sampai ukuran besar).

(4) Sembilan buah gendang besar (berbagai macam ukuran).

. Lagu.daerah Sumatra Utara . Anju Au, Butet, AlusiAu, Dago Inang Sage, Madedek,

Magambiri, Mariam Tomong, Rambidia, Sengko-sengko, Sinanggar Tulo, Sing-

sing So, dan Setara Tilo.

12. Sumatra Barat (Minangkabau)

. Musik daerah Minangkabau terkenal dengan istilah talempong. Jenis alat rnusik

yang digunakan adalah :

a. Alat musik perkusi (dipukul) terdiri atas gendang besar, ketipung, rebana,

gendang sedang, talempong, gong atau canaung.

b. Alat musik tiup terdiri atas bensi, sarunai, pupu batang padi, puput tanduk,

dan suling.

c. Alat pendukung yang lain adalah gitar dan terompet.

, dlr>.li rTrr:-: i -r-\':, EY"L::'t:'e"'"-*."

11.
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Fungsi alat talempong (Kabupaten Datar dan Nagari Pariangan) antara lain :

a. Upacara adat perkawinan.

b. Mengiringiarak-arakan pengantin pria ke rumah mempelaiwanita.

trungsi musik talempong di Nagari Padang Magek antara lain :

a. Untuk hiburan.

b. Memeriahkan kegiatan upacara.

Fungsi musik talempong di Kabupaten Lima Puiur Kota dan NagariTalang Nulur

antara lain :

a. Upacara pengangkatan penghulu.

b. Upacara memeriahkan gotong-royong.

c. Upacara mengantar pengantin pria ke rumah pei:-oa:ir' ',vanita.

. Lagu daerah Sumatra Barat (Minangkabau) : Mudik l,laur' ,Ar'a'r Den Lapeh, Mudik

Air, dan Sirompak.

13. Kalimantan
. Musik daerah Kalimantan Selatan (Banjarmasin) terra!:: :-<es kara"*ritan khas

Banjar. Alat musiknya antara lain : rebab, gender 9am.3.g :an suling

Suku Dayak mempunyai musik khas dengan instruri:e: genCang (besar/kecil),

gong (disebut tawak), kasapi atau sampek yaitu lute ';anc Cicetik dari pahatan

yang indah. Suling disebut juga kledi, keruri atau ked:re

Fungsi musik daerah Kalimatan antara lain :

a. Upacara adat (pengangkatan ketua suku).

b. Meminta hujan.

c. Menolak bala.

d. Menanam padi.

e. Hiburan.

f. Menyambut tamu.

. Lagu-lagu daerah Kalimantan antara lain :

a. Kalimantan Barat: Cik-cik Periuk

b. Kalimantan Tengah :Ana TumpiWahyu, Nalu Ya Kalayar dan Palu Lempong

Pupot.

c. Kalimantan Selatan :Ampar-ampar Pisang, Sapu Tanga',l Bapucu Ampat, dan

Paris Barantai.

14. Nusa Tenggara Barat

. Musik daerah Nusa Tenggara Barat dibagi menjadi 2yatlu .

a. Musik daerah Sumba

Musik khas Sumba adalah nyanyian-nyanyian wanita Alat-alatnya antara lain

:jungga (musik tiup), suling, katala (gong), lamba (gendang dengan satu kuliU

hanya sebelah).

Lagu-lagu Nusa Tenggara Barat aritara lain : Anak Kambing Saya, Potong

Bebek, Macepet-cepetan.

b. Musik daerah Bima

Musik daerah Bima terpengaruh oleh musik daerah Jawa. lnstrumen yang

digunakan antara lain : garputala bambu, genggong, silu (hobo), sarone (suling

bambu memakai ban), merri (clarinet dari daun), idikordo empat dawai.
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Tugas lndividu
1. Sebutkan lagu-lagu daerahmu yang menggambarkan tentang kehidupan masyarakat dan

jelaskan isi/makna lagu tersebutl

Tugas Kelompok
1. Carilah rekaman musik dan lagu tradisional yang ada di daerahmul

2. Beritanggapan tentang :

a. Ekspresi yang ada pada lagu tersebut.

b. Tangga nada yang digunakan

c. Makna yang terkandung pada lagu

d. Alat musik yang digunakan

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau

1. Talempong merupakan musik khas 5.

daerah....

Alat musik dengan satu dawai yang

dipetik disebut....
a. Talindo c. Siter

b. Rebab d. Kecapi

lnstrumen musik yang khas pada musik

dangdut adalah ....

a. Gitar dan bas

b. Keyboard

c. Kendang dan seruling

d. Drum

Fungsi musik di daerah Kalimantan
adalah, kecuali ....

a. Upacara memeriahkan gotong-
royong

b. Menolak bala

c. Hiburan

d. Menyambuttamu

d di depan jawaban yang paling benart

Fungsi talempong di Nagari Padang

Magek adalah ...,

a. Hiburan

b. Upacara perkawinan

c Pengangkatanpenghulu

d. Memeriahkan gotong royong

Jungga, suling, katala, dan lamba adalah

alat musik daerah ....

c. Sumba

d. Bima

Klarinet yang terbuat dari daun disebut ....

a. Lamba c. Sarone

b. Silu d. Merri

Alat musik yang cara memainkannya

dengan digoyang adalah ....

a. Kulintang

b. Angklung

9. Perbedaan gamelan Bali dibandingkan

dengan gamelan Jawa adalah ....

a. Gamelan Balilebih modern

b. Gamelan Jawa lebih modern

c. Gamelan Baliresonatornya lebih tinggi

d. Gamelan Bali resonatornya lebih

rendah

a. Banjar

b. Nias
2.

b.

7.

8.

3.

4.

c. Calung

d. Sasando

a
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a. Makasar

b. Minangkabau

c. Banjarmasin

d. Nras
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to.10.

19.

24.

26.

Alat musik daritali atau dawai tetapi cara

memainkannya dengan memukulkannya

pada suatu benda disebut....

a. Simbal

b. Serunai

c. Gerantung

d. Tanggelong

Moderato artinya temPo ....

Yang merupakan lagu daerah Jawa

Tengah adalah ....

a. Bubuy Bulan

b Tanduk Majeng

c. Kicir-Kicir

d Cublak-Cublak Suweng

a. Sedang

b. Khidmat

lrbhd.thlhitrr : 'rl

9!'t1qi.2s'*';

c. Lambat

d. Cepat

c. Gamelan

d. Piano

Alat musik yang terdiri

suling disebut ....

a A,rumba

b Ce empungan

a. lnstrurie'
b. Vokal

atas gitar dan

c. Tarling

d. Degung

c. Musik

d Gamelan

c. Pentatonis

d. Diatonis

20.

11.

12.

13.

14.

Allergo merupakan temPo ....

a. Secepatorang berjalan

b. Cepat

c. Lambatpenuh Perasaan
d. Secepat orang berbaris

Fortisimo merupakan tanda dinamik ..'.

a. Kuat

b. Sangat kuat

c. Lembut

d. Sangat lembut

Ta.nda dinamik setengah lembut disebut

Alat musik yang menggunakan tangga

nada pentatonik adatah ....

a. Seruling

b. Gitar

16. Angklung adalah alat musik yang berasal

daridaerah ....

a. Bali

b. JawaTimur
c. JawaTengah

d. Jawa Barat

Bungong Jeumpa adalah lagu daerah ....

a. SulawesiUtara
b. Papua

c. Minahasa

d. Aceh

Yang n,er-upakan lagu daerah Sulawesi

Selatan edalah .

a. Sr Patc<aan

b. Angrn f''lan''rn

c. Apuse

d. SinE-SIr-: Sc

Ungkapan perasaan yang dituangkan

dalam bent,:k bunyi-bunyian disebut....
21.

22. Ciri yang xrencniol dari musik daerah

adalah a el r,usik mauPun lagunYa

bersifat

15.

a. Segena-a
b. Mocerr

23. Musik daerah yang lahir dan diolah oleh

masyarakat Pedesaan, hiduP

berkembang di tengah-tengah rakyat,

disukai rakyat biasa dan tersebar sampai

ke rakyat jelata disebut musik ....

b

U.

d.

Klasik
lvidem
Rakyat

Non tradisional

Urutan nada yang disusun secara

berjenjang disebut ... .

c. Unik

d. Aneh

a, Tempo

b. Tangga nada

25. Tangga nada yang memakai dua macam

jarak antarnada disebut tangga nada .. '.

17.

c. Nada

d. Warna nada

a. Mayor

b. Minor

Pelog dan slendro merupakan tangga

nada ....
' a. Diatonis c. Minor

b. Pentatonis d. MaYor

*J: 
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b. Piano

c. Mezzoforte

d. Mezzopiano



29.

30.

27. Alat yanj digunakan untuk menunjukkan

banyaknya ketukan dalam setiap
menitnya disebut ... .

a. Meteran

b. Stopwatch

c. Jam

d. Metronom

Gerak teratur karena munculnya aksen
secara tetap disebut ....

Cepat atau lambhtnya sebuah lagu
disebut ....

a. lrama c. Tempo
b. Timbre d. Dinamik

Perubahan tem po yang berangsur-angsur

semakin keras disebut ... .

a. Cressendo

b. Decressendo

c. Subito Forte

d. Subito Piano

28.

a. Ritmil
b- Nada

c. Melodi

d. Harmoni

B. lsilah tltik.tltik di bawah ini dengan jawaban singkatt

1 . Di daerah Madura, nama lain dari gamelan adalah .. . .

2. Fungsialat musik daerah Nias adalah untuk ....

3. Kesenian khas Betawi disebut....

4. Bahan baku untuk membuat alat musik kulintang adalah ....

5. Musik daerah disebut juga musik ....

6 Tangga nada yang hanya memakai lima nada pokok adalah ....

7. Rangkaian sejumlah nada atau bunyiberdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naik turunnya
' disebut ....

8. Yang disebutdengan harmoniadalah ....

I Tanda tempo lambat terdiri atas dan ...

10. Pianissimo merupakan tanda dinamik yang berarti ...

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan perbedaan antara musrk rakyat dengan musik klasikl

Jaaab :

2. Mengapa musik daerah juga disebut musik tradisional? Jelaskan !

Jauab :

Apakah yang disebut dengan musik daerah?

Janab :

4. Apakah yang dimaksud dengan musik non tradisional? Jelaskan!

iawab :

5. Sebutkan beberapa fungsi musik daerahl

Jawab :

c.

o* SMP - Sent Budaya Kelas VII Semester Aurul ' 
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4. Mengekspresikan diri melalui karya sen musik.
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4.1. Mengaransir secara sederhana karya daerah setempat.

4.2. Menampilkan hasilaransemen karya lagu daerah setempat

Hcliucrri Belalor

Bumi Nusantara yang sangat luas ini terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku bangsq yang

memiliki latar belakang budaya berbeda Perbedaan ini menambah kekayaan budaya negara kita,

khususnya lagu daerah setempat merupakan salah satu karya musik daerah setempat. Lagu

daerah setempat tercipta karena keadaan suatu daerah, kesederhanaan dan kedaerahannya":

lqo ?daeal

Ringhoran Hqteri

lA. Illenulishan Pola lrama Lagu Etnih Nusantara
I S"O"trm mengetahui pola birama yang digunakan, terlebih dahulu dipahamitarada biqam.a:yaitr,r:

; 1. Birama 214 artinya terciapat dua ketukan pada setiap birama dan setiap not %.mendapatkan

I satu ketukan. Pola 'ramanya 1->.- 1-> -1- > - 1-

| 2. Birama 7o artinya terdapat 3 ketukan pada setiap birama dan masing.masing'riot 1zo

i ,"ndapatkan satu ketukan. Pola iramanya 1-> -- '1 

- 
> - 1-> -- 1- t ':' :"' '

| 3. Birama 414 arlinya terdapat empat ketukan pada setiap birama dan masing-masing not %

I mendapatkan satu ketukan. Pola iramanya 1-> -- - 1_>-=1-> -= -11- . . ;I
I q. Birama 6/8 artinya terdapat enam ketukan pada setiap birama dan masing-masing not 1/8

I mendapatkan satu ketukan. Pola iramanya 1-> -- = --- '1> -- = -- 
-1-- 

= -- = --- 11

ir
,. l

1..._.-r-....J

. " t::,...:,t'i.::._ _.-:_i

,, .-.- *-1.* ,- ,,-,-l

68

Sebuah irama terladi karena adanya perbedaan tekanan pada setiap ketukan. Pada jenis-jenis

musik tertentu, sebuah irama menggunakan sebuah tanda biiama tertentu. Misalnya sebuah irama

waltz selalu menggunakan tanda birama To dengan tekanan kuat pada ketukan 1. Selain itu sebuah

irama berhubungan erat dengan pola ritme dan gaya yang digunakan.

!, }.1

9

A+''- .r
t

.:i

i .. t:t--l
...1 : ..

. I i...
t,.- ..

&-.-.-...,
...-......t,-,..

$

i ? a l- _ - --i
(2)

Seni Musik ll

.,",0@

iij i:)
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pada lagu di atas digunakan tanda birama 414 yang berarti terdapat 4 ketuk setiap birama dan

masing-masing not lo mendapatkan satu ketuk. Jika dituliskan nilai-nilai notnya saja dari birama

1 sampai 8 akan terlihat sebagai berikut :

I i'l::-iliI9

|-.'-_!+

$-l-.|'Jl,J -.D-l--J tt )---------.-: t-{
a

Ritme pada birama 1 diulang pada birama 2, jugadiulang pada birama 5 dan 6, sedang pola

ritme pada birama 3 dan 4 diulang kembali pada birama 7 dan 8'

B. Itlen$afansir Ragam l.a$u Etnih Nusantara Secara Sederhana

Mengaransir sebuah lagu adalah kegiatan membuat aransernen lagu. Sedangkan aransemen

adalah kegiatan melengkapi suatu lagu dengan menambahkan bagian suara untuk ditampilkan

dalam bentuk vokal(paduan suara), instrumental (ansambel dan orkestra) maupun gabungan

keduanya (band). Di barat (Eropa dan Amerika) aransemen juga mencakup transkripsi (transcrip-

tion) yaitu menulis ulang sebuah lagu untuk Instrumen selain instrumen aslinya dan orkestrasi

(orihestration) yaitu mJmbuat partitur lengkap dari sebuah komposisi untuk orkestra dengan

pemilihan berbagai macam instrumen,

SMP - Seni Budaya Kelas VII Sernester Cur"t 
jISS

llu * ttgotte jeurit-t,l

l..arr: si - ntr. 511- l.3ir:t

l.jLr - trgotl.'. tt ic i'.'lt
lir.r - t'i,li irti 'sii - i!tt)

i. l. - i'e:: irr - li.,i l:

.. "-l!Yt :!::Z=::<re .



I

I

Jenis-jenis aransemen :

1. Aransemen Vokal

Aransemen vokal dilakukan dengan menambahkan suara dua, tiga, atau empat pada

sebuah lagu. secara umum terdapat 41enis suara manusia yaitu :

a. Sopran : suara tinggi wanita drtuirs Calam k;ns G dengan ambitus C4 sampaiA5'

b. Alto : suara rendah rvanita. dituis c=ia.:., <;nc, G atau C dengan ambitus F3 sampai

C5

c. Tenor : suara tinggipria. ditulrs dalam k;:: F :..oan ambitus c3 sampaiG4'

d. Bas : suara rendah pria ditulis dalam kuncr F :=^.an ambitus F2 sampaiD4.

Kombinasi keempat1enis suara ini menentukan ai'an s3'r- s1

Sopran Alto

T'enor

2. Aransemen lnstrumental

Aransemen instrumental dapat disusun untuk dimainkan secara solo, maupun ansambel

(lebih dari satu pemain). Bentuk-bentuk lain adalah dalam formasi band atau orkestra

Sabda Alam
Isrnail fvlarnrki

^ff. 
Yalno

{/. t? 2 t!
Lil

' :,, ,.- : . 
-. 

- I -:'-. : -:- I

Enr; Ai

Dm7

7c.'
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Tugas lndlvidu
1 Nyanyikan sebuah lagu daerah (dari daerahmu) dengan teknik vokalyang baik dan benarl

2. Buat aransemen secara sederhana dari lagu tersebutl

:

Tugas Kelompok
1. Pilih salah satu lagu daerah kalian!

2. Buat aransemen lagu tersebut secara sederhana dengan alat-alat musik yang ada!

3. 'Tampilkan hasil aransemen lagu tersebut di dalam kelasi

A. Berllih tanda sllang (X) pada huruf a, b,

1. Rangkaian nada untuk membuatsimpohi

:ir

b. Tenor d

2.

8.

9.

10.

disebut ,..,

a. Komposisi

b. Unsur musik

c. lnterpelasi

d. Metrum

Terdapat 3 ketukan pada setiap birama

dan masing-masing nol 1 I 4 mendapatkan

satu ketukan merupakan arti dari ....

q. tsirama2l4

b, Birama 3/4

c. Birama4l4

d. Birama 6/8

3. Birama 6/8 artinya terdapat enam

, ketukan pada setiap birama dan masing-

rnasing.not 1/8 mendapatkan ....

a. Satu kettrkan

O. Ouaketukan

c, Tiga ketukan

' d. Embat ketukan

4. Membuat paftitur lengkap dari sebuah

komposisi untuk orkestra dengan

' . pemilihan berbagai macam instrumen

disebut ....

a. Aransemen

b.. Menulis lagu
' o.'. Membuatpartitur

d. Transkripsi

c, atau d di depan jawaban yang paling benarl

5. Kegiatan yang drlakukan dengan menam-
bahkan suara dua. tiga atau empat pada

sebuah lagu disebut aransemen ....

a. lnstrumenEl
b. Vokal

c. Vokal dan irrstrurnental

d. Lagu

6. Suara tinggi *anrta disebut
Sop*n
Bas

a. Alto

7. Suara rendah pria disebut ...

a. Sopran

b. Tenor

c. Bas
d. Alto

Suara rendah wanita ditulis dalam kunci
g atau c dengan ambitus ....
a. C4sampar44
b. F3 sampaiC4
c. C3 sampai G4

d. F2 sampai D4

Suara tinggi pria. ditulis dalam kunci F
dengan ambitus....
a. C3 sampaiG4
b. C4 sampaiA4
c. F2 sampai D4

d. F3 sampai C4

Pada aransemen gabungan vokal dan

instrumental, lebih menonjolkan bagian-

bagian vokal karena ....

a. Vokal merupakan bagian darilagu
b. Vokal merupakan bagian dari

aransemen

c. Vokal merupakan bagian pengiring

d. Vokalmerupakan bagian melodi

:]': ' sftfn - Senl Budaya Kelas VII Semester Gasal



12.

11. Tanda yang digunakan untuk menaikkan
atau menurunkan nada seharga setengah
laras adalah tanda ....

a. Kunci c. lnterval

b. Tempo d. Kromatis

Pembentukan lafal syair dipengaruhi oleh
alat ucap antara lain ....

Y<><><><><><>y A

I a. paru-paru 
!_Y b. Biitir V

I c. Pita suara +
I d. Batangtenggorokrn 

+  v><><><><><><v
Pada orkestra biasanya menggunakan
aransemen....
a. lnstrumental
b. Lagu

c. Vokal
d. Campuran instrumentaldan vokal

Pada paduan suara biasanya menggunakan
aransemen....
a. lnstrumental
b. Lagu

c. Vokal
d. Campuran instrumentaldan vokal

Pada band biasanya menggunakan
aransemen....
a. lnstumental
b. Lagu

c. Vokal
d. Campuran instrumentaldan vokal

Jarak antara satu nada ke nada yang lain
disebut ....
a. Spasi
b. Oktaf
c. lnterval

d. Paranada

Susunan nada apabila dibunyikan secara
serentak akan terdengar harmonis

19. Pokok pikiran, gagasan atau ide dalam
berkarya musik disebut ....

c. Ritme

d. Tema

20. Berikut merupakan ambitus suara orang
dewasa perempuan,. kecuali ....

a. Aransemen

b. Melodi

a. Bariton

b. Mezzosopran

a. Lagu

b. Puisi

c. Sopran

d. Alto

c. Orkestra

d. Opera

Berikut merupakan ambitus suara orang
dewasa laki-laki, kecuali ....

22. Karya musik berupa nada-nada dan syair
yang sengaja disusun untuk meng-
ungkapkan pikiran dan perasaan disebut

13.

14.

15.

16.

17.

18. Berikut adalah prosedur yang dilakukan
dalam mengaransir, kecuali ....

a. Menentukan instrumen yang
digunakan

b. Mencari akoryang cocok
c. Membuat partitur tidak lengkap
d. Membuat pola iringan

lrama yang ditimbulkan dengan
menggunakan tanda birama 314 adalah ....

a. Marstemp d'Marcia
b. Bozanova

c. Jazz Walz
d. Walz

Lagu yang menggunakan tangga nada mi-

nor mempunyai karakter ....

a. Gembira

b. Sedih

c. Penuh keyakinan

d. Bangga

lrama keroncong menggunakan tanda
birama....
a. 214 c. 4t4
b. 3t4 d. 6/8

Tanda birama 2/4 menggunakan metrum

23.

24.

disebut....
a. Tempo

b. lrama
c. Melodi

d. Akor

25.

26

a. .-
[. o--

c. .-.*
d. .___

a. Bariton

b. Mezzosopran

c. Sopran

d. Alto
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27. Tangga nada yang melukiskan karakter

dan sifat lagu penuh keyakinan, optimis,

. mantap, riang, ceria, gembira, bangga

dan menyenangkan adalah tangga nada

Tanda birama 6/8 terdapat pada irama ....

a. Mars

b. Jazzrock
c. Jazz\Nalz
d. Slow Beat

Karya musik yang dimainkan oleh satu

orang (satu suara atau satu alat musik)

disebut....
a Duet

b. Solo

c Trio

d. Kualtet

29.

30.

28. Stuktur melodi terdiri atas suatu

rangkaian periode yang disusun dari

beberapa....

a. lnterval

b. Phrase

,.' Oirtoni,
b. Pentatonis

c. Minor

d. Mayor

c. Oktaf

d. Birama

B. lsilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat!

1. Sebuah irama terjadi karena adanya perbedaan tekanan pada setiap . .

2. Pola irama 1-> - 1-> - 1-> - 1- merupakan pola birama ..'.

3. Pola birama 44 artinYa ....

4. Kegiatan melengkapi suatu lagu dengan menambahkan beberapa bagian suara untuk

dita-mpilkan dalari behtukvokal(paduan suara), instrumental(ansambeidan orkestra), maupun

gabungan keduanya (band) disebut....

5. Lembaran kertas yang berisi notasi untuk satu instrumen disebut ....

6. Ambitus suara anak-anak berkisar antara nada rendah ... dan nada tinggi ..

7. Aransemen instrumental disebut....

L Suara rendah wanita disebut ....

9. Tenor adalah ....

10. Kemampuan seseorang untuk menjangkau wilayah nada rendah ke tinggi disebut ....

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Tuliskan pengertian aransemen di barat (Amerika dan Eropa)l

Jawab :

2. Apakah manfaat dari mengaransir lagu?

Jawab :

3. Bericontoh alat musik yang biasa digunakan untuk mengaransir lagu pada band!

Jawab :

4. Apakah yang disebut dengan aransemen campuran vokal dan instrumen?

Jawab :

5. Bagaimana prosedur Secara garis besaryang dilakukan dalam mengaransir?

Jawab :

c.

i.i.{ia
i}.'
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5. Mengapresiasikankaryasenitari.

ffitr icmpctenrlDirrrr )r

5.1 . Mengidentifikasikan jenis karya seni tari tunggal daerah setempat.

5.2. Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan seni tari tunggal daerah setempat.

Coba perhatikan gambar di samping.

Apakah kamu mengenal tarian dari gambar

tersebut?

Tarian pada gambardisamping adalah tari

jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Tari

Jaipong merupakan contoh tari tunggal daerah

setempat. Dapatkah kamu menyebutkan contoh

taritunggal lainnya?

.Ijr 1t iqa ?ale.l.ffi -t"r""t"t f
0 Ragam Tari Nusantara

1. Pengertian Tari

Seni tari adalah ekspresijiwa manusia yang diungkapkan dengan bentuk gerak yang ritmis

dan indah. Unsur keindahan senitariterdiri dariwiraga, wirama, wirasa, dan wirupa. Keempat

unsur tersebut merupakan satu ikatan yang membentuk harmoni.

a. Wiraga : raga atau tubuh, yaitu gerak kaki sampai kepala, merupakan media pokok

gerak tari.

b. Wirama : ritme atau tempo atau seberapa lama rangkaian gerak ditarikan serta ketepatan

perpindahan gerak selaras dengan jatuhnya irama.

c. Wirasa : perasaan yang diekspresikan lewat raut muka dan gerak. Keseluruhan gerak

tersebut harus dapat menjelaskan jiwa dan emosi tarian.

d. Wirupa : rupa atau wujud, memberi kejelasan gerak yang diperagakan melaluiwarna,

busana cian rias yang ciisesuaikan dengan peranannya.

f f,/'
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Z. Jenis-jenis Tari

a. Tari tunggal merupakar: benti:li .teii;:'r :'- - - '

laki-laki atau perenrpumri"

b. Tari benpasangan, bi*e Oiiakui<an .qie'n i.: . - -- ^, ':'r, '.':'ili:iiiii,l i:liii-!nk! at*u

sesama peremp.Jarl.

c. Tari kelornpok, ditarii<an oi*h tiga iirrrr!i ,:i. " -

SelainpengelOmpokanjenisiai"i i:ei"ij;,-l*;:t'ka*|*ir;.. .:::.':'i.t::ti.',iii{lntli't;t.

a. Fungsinya

- Tarian sakral adalah j*nis ia:"inn y;rng t:,,:: I ' ,, -

- Tarian prcrfan adalah jer:is tari*n yar:3 fu]:'1., , :, -', i;irl

pergaulan dan t*i-iair pertunililiait.

b. lsitemanya

- Tari erotik adalah tarian yang rn*li1.q€indi:rr1 ,: . ' :

contohnya tari gambirar,om.

- Tari kepahlavrranen adaial": lpJ!;1i r'i;;:ir1 !":' 'r''' - '---:p
penderitaan ata'j fa':;l! relr'1 |":-jfh'3r1iit1: i:';

- Tari bertema binatarig arlaiai: lenia t,':li r'iiir'i,: . - r,-'i:iiig.

i contohnya tari kupL:-ilupu der i,r'l: :',:i ,

- Tari bertema ad::i dan keagam*an aei;,1i.,:i' iiii: ' ':,' , : : ,:-;i::ri:i1!3e?I3

adat atau keaga: r'r:;i I

c. Korecgrafinya

- Tai'ian Tradi*qier,a aakyat

Tai'ian vang tur:L,r dan ber"kemhai-i;i ':i-.ri',:,r ' .-: . .a:' '.r'"'lrai:' rlesyaiakat

yangn^erdu(!r!r,l?3eCaiaii"ti.-trtt:l:.:l:

ekspres ian i',as bL'sananya relatif sederi.e:i'.- :' r : i: .:,' '.-rr-: 
-:r,'.:::1::l bcrlralsang-

pasan gan aia'L kcle<iif (kploinr,*k).

_ Tarian TraOtSrCnai Klastk

Tarianyang olkembangkandanrllrlukung':1i!'"': .. '-r;1 'l- | ; ::. !:: -':'-i: 5*raktarinya

baku/tidak b sa J; lal
- Tarian Kreasi Bartl

,Adalahbentuk-]rr1la.l;,.'.},;li-;i]rij1.1i::1.:-1.,1,'.:

dengan tradisionai 
"lasik

3. Ragam Tari Tunggal Nusanta:"a

Tari tunggal adalah jenis iarian yang eliiarik*r: :.,i!*i:.:rr.i-: ,:: i-lakt meupun

perempuan. Keberhasilan dala,'r, petunjrliir:n t*ri 1i-r:'l3i!;,1 r,; . ' - I liarl$ penari"

Penari memilikl tanggung jar,vab Fi-ibacrrr:ntuk::r.*iri;ii,,ll'.ri ::-. .tri aival sarnpai

akhif pementaSan. t-lntUl< itU dalArn ff.jtilll:\,:-i:Arr li-i i'-,, "- . r': :,ii-i:"1*il Vang prima.

Beberapa halyang perlu dipei'siapkan antara !*irt

a. Penguasaan ragarn gerak sesuat kor'ecgreft {:li-li';t.!r}:}ii ':::.,

b. Penguasaan irama seiring jivla ata': k?:r!'t'.;i lL:ri.

c. Penguasaan tlaya el<spresi tari sesr-;a !.rrr:i3i4l: il:,.i'i 'i '2' t:,' =',';j::ii','i i:iiilai'rri*!(3fi.

d. Penguasaan rulang pentas.

e. Rasa percaya diri yang tinggi.

r .1,.1riri 
;.ri.i1.. **i.:fili
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Ragam taritunggal klasik tradisionaldari berbagaidaerah antara lain :

a. Daerah Yogyakarta : tarigolek, tari klana alus, tari klana raja, tari klana topeng.

b. Daerah Surakarta : tari gambyong, tari bondan, tari gatutkaca, tari gambiranom, tari

prawiraguna.

c. Daerah Bali : tari panji semirang, tari kebyar trompong, tari margapati, taritranujaya, tari

pendet.

d. Daerah Jawa Barat : tari punggawa, tari topeng, tari samba, tari yuyukangkang, tari

anggaraeni, tari rahwana, tari kandagan

e. Daerah Jawa Timur: tari beskalan, tari ngremo, tari topeng klasik malang.

f. Daerah Cirebon : taritopeng tumenggung

g. DaerahSumatra : tariPiring.

h. Daerah Kalimantan : tarigantar.

4. Ragam Gerak Tari Tunggal Nusantara

Gerak tari tunggal tiap-tiap daerah mempunyai karakteristik (ciri khusus) yang berbeda-

beda. Beberapa ragam gerak tari tersebut antara lain :

1. Gerak Tari Jawa

Gerak beralun, ditunjukkan dengan gerakan bergelombang naik turun, berayun gerak

simetris maju mundur. ke kanan ke kiri.

. Gerak kepala dan leher, macamnya : pacak gulu, gedheg, lenggut, tolehan, gebes,

mbantheng gambol.

. Gerak tangan :

a. Penthangan/trap/tangan merentang, macamnya :

- Trap cethik digunakan untuk tari putri.

- Trap dhada digunakan untuk tari putra halus dan lanyap.

- Trap pundhak digunakan untuk tari putra gagah.

b. Bentuk jari tangan, macamnya :

- Nyempurit : ibu jari tangan menempel pada bagian tengah jari tengah.

- Ngrayung : keempat jaritangan rapat lurus ke atas, ibu jariditekuk menempel

telapak tangan.

- Kepelan : kelima jari tangan mengepal.

- Naga rangsang : keempat jari rapat lurus ke atas, ibu jari dengan jari telunjuk

membentuk sudut 90 derajat.

. Gerak kaki

a. Debeg dan gejug : tungkai kakidihentakkan ke lantai.

b. Kengser: kedua kaki bergeser.

c. Mendhak : kedua lutut ditekuk.
' Macamnya : mendhak sipat gantung dan mendhak meyungi.

d. Junjungan : kaki diangkat

Macamnya :

- Junjungan halus atau lanyap : telapak atau tumit kakidiangkat setinggibetis.

- Junjungan gagah : telapak/tumit kaki diangkat setinggi lutut.



2.

e. ' Tanjak : sikap berdiri menyesuaikan karakter peranan.

f. Seredan

Macamnya :

- Seredan polok/mata kaki : digunakan apabila akan tanjak putra halus/lanyap.

- Seredanjempol/ibujari kaki : digunakan apabila akan berjalan/lumaksono.

g. Kicat : mengangkat kaki setinggi betis dr belakang kaki depan dengan arah

telapak kaki serong atau menghadap keluar

Gerak Badanfforso

a. Ogek lambung

b. Entragan

Gerak Tari Bali

. Agem : dilakukan dengan sikap utama tangan, badan pauh <e (anan, pinggul ke

kiri.

. Sledhet: lirikan mata, melihat ujung alis.

. Agung : dilakukan dengan tangan kanan menyudut atas nar,rpir 1urus, pandangan

jauh ke depan, lalu menunduk sedikit kemudian menaEaK kernbali dan ditunjang

gerak jari sesuai aksen.

. Sikap marah : dilakukan dengan telunjuk dan jari tengan rnenuding ke arah sasaran,

didahului dengan menepuk paha kanan.

Gerak Tari Kalimantan

Dilakukan dengan tangan kirigerak horisontal, hngan kanan gerak vertikal dan langkah-

langkah kaki yang lincah (tari gantar), juga dilakukan dengan tangan kanan mengayun

mandau, gerak lembut memutar-mutar sambil merendahkan atau meninggi (tari mandau).

3.

CI
UO

Tugas lndividu
1. Sebutkan beberapa tari tunggal di daerahmu!

2. Tuliskan tema tari-tari tunggal tersebut!

3. Sebutkanfungsidaritari{aritunggaltersebutl

Tugas Kelompok
1. Amatilah salah satu pertunjukan tari tunggal di daerah kalian!

' 2. Diskusikan dengan kelompok kalian tentang :

a. Tema

b. Fungsi

c. Ragam Gerak

,1i: 
' 
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t:

A. Belilah ta::;a;iler;:.. ,,ir.,,x,,i i,,,tiri;. $" {:j: atag d e*l e{epan jawebar.l yAnE paling benar!
i :, i p;6;; 1';,r; 1r; : ",.: : .,,:,. :,..1 :r', ;'1 I I,,1,.; i, f.,- i..:.1;,;

O3ngAf! iriit il.l :i,'rt,, -,:!1 .,i.,.,.:r, l.r'ii!.r :,.;r :"i ; t:.:.:.il

sis*hr:i

: :.. : t. )i,.ral).

' ':l -: ,: l r:,i.:ii;i"

-. a: .: :., i -1.:. i l:

:l

'. : j:

Salaii satu ciri tari klasik adalah ....
a. Bersifat merakyat
b" Gerakkannya sederhana
e . Gerak tai"i baku/tidak dapat diubah
d. Gerak tannya dapat diubah

ienis iarian yang berhubungan dengan
ilesyarakat, seperti tarian pergaulan dan
tarian perlunjukan disebut tari ....

ri .:,1

rilr' ;.r,...,

! .:'i"-...
r,r , I :r,1'.:

a" flld*il*ryl

b, lulmki:*'nr.

: i,:l

' i ,1 
l: ' , ,:': ':::

.: i 
' 

i.,' t ri 
,!

.l . i'il,', ,,i jii:.jlii

,, i,::i,iiill,,;f"l

*. -iarryanE 
rliempunya! ciri bentuk gerak,

ii*rna, skspresidan ries busananya relatif
sederhana serta sering disajikan secara
berpasang-pasangan atau kolektif disebut

i

1CI.

t:,

k*r,*af i . ..
a. 2 ii"ei':ij i.t? j-lli; ,i,i:i: 'l

i;::i tj, i ti,i,ji, i

:. *i*t!li
b. i(ePill ;rf,', rrr:i :i:t, !

6. Salalr i,ar,! ..; ...,;

bi,',ui.:, .l . .,,.,,.

z. Tari gii .,r":: ': ,

b. 
-f-ai'; 

gir€rji;:ii;13

:r'-'.tit a- :erak dari masing-masing
.^ : j:'.2:-.:.r menurut ....

a. Gerak mata

b. Geraktangan

c. Gerak telapak kaki
d. Gerak lambung

Gerak tari yang disusun secara indah dan
lerii'a"na disebut ....

a Gerak dasar
c Gerak murni

c Gerak ritmis
c Gerak teratur

Hal'hal )1ang perlu diperhatikan oleh
Denari Calam membawakan tarian
tunggal, keeuali ....

a PenEUasaan ragam gerak
b PenguasaaR ruang pentas
c Penguasaan irama

d Rasa percaya diri yang rendah

lrldn4rtrllurirtr , "$I

s$:Yi?;!g*'':

a Profan

: S;ri.rel
c. Mistis

d. Massal

7. Gerak tari yang fttempunyai maksud
tertentu disebut gerak ....

r:: j!,it.ji"i!j

' :r,r::: ti

Gerak tari yang berter=nakan kepahlawanan

sering menggunakan gerak .,..

a. Lurus dan lengkung

b. Patah-patah rnenyudut
c. Lengkung

d. Patah-patah kecil

1/

6.

a. Tariklasik

b. Tari kreasi baru

c. Tarirakyat
d. Taritradisional

5ar; i tsui J':',y a Eietii.; ^li?En 
!!.emee*€er C a sa i

:::, ; i .;;i:..;,;;:. -: ::: ;..;-'-'



15. Ciriutama tarimodern adalah ....

a. Primitif

b. Bersifat komunal

c. Bersifat sederhana

d. Kebebasan dalam eksPresi

Pencipta tari disebut ....

a. Koreografer

b. Seniman

c. Komposer

d. Sutradara

Fungsitari ngremo adalah ....

a. Upacara perkawinan

b. Hiburan

c. Penyambutan tamu

d. Upacara keagamaan

Sifat tari tunggal yang memusatkan pada

subjek atau keadaan diri pribadi seperti

pesona, ketenangan, bahagia, haru, dan

bimbang disebut....
a. Lirik

b. Epik

c. Dramatis

d. Puitis

Salah satu yang bukan merupakan sifat

tari yang mengarah pada nilai luar diri

adalah ....

a. Kagum

b. Gembira

c. Manja

d. Penghormatan

lringan pada tari kukila adalah ....

a. Jula-julisurabaYan

b. Lancaran rena'reno

c. Cublak-cublak suweng

d. Sluku-sluku bathok

Yang merupakan tan kreasibaru adalah ....

a. Tad karonsih

b. Tari kuda kepang

c. Taritopeng babakan

d. Tarironggeng

Tari kreasi baru disebut juga tari ....

a. Tradisional

b. Rakyat

c. Kontemporer

d. Klasik

Tari golek berasal dari daerah ....

a. Surakarta

b. Yogyakarta

c Bali

d. Cirebon

Tari yang berasal dari daerah Jawa Timur

adalah...

23.

2416.

17.

18. Gerak tari Jawa dengan cara ibu jari

tangan menempelpada bagian tengah jari

tengah disebut gerak ....

a. Naga rangsang

b. Kepelan

c. Ngrayung

d. Nyempurit

Gerak tariJawa dengan cara menghen-

takkan tungkai kaki di lantai disebut ....

a. mendak

b. junjungan

c. gejug

d. kengser

Gerak tari Bali yang dilakukan dengan

sikap utama tangan, badan Patah ke

kanan, pinggul ke kiridisebut....

a. Agung

b Sikap marah

c SleChet

d. Agem

Gerak tari yang mengutamakan keindahan

tanpa memikirkan maksud tertentu adalah

gerak tari ....

, a. lan pendel
1\ b lan Pra\Ytraguna

+ c. Tan Piing' d. Taringremo

+

'.

19.

20.

21.

22.

25.

26.

27

28

ta
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b. Maknawi

c. Modern

d. Kreasi



29. Yang merupakan unsur penunjang seni

tari, kecuali ....

i t t t.t J.r rL
I a. Tata Rias L
t b. Foto L
t c. Tata busana L
u. d. lringan 

L
Jtttt!rtt

30. lrama yang digunakan untuk mengiringi
gerak tari yang diselaraskan dengan
gamelan, termasuk irama musik....
a. Diatonis

b. Pentatonis

c. lnternal

d. Eksternal

B. lsilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat!

1. Yang disebutwirama adalah ....

2. Rupa atau wujud yang memberi kejelasan gerak yang diperagakan melaluiwarna, busana dan
' rias yang disesuaikan dengan peranannya, merupakan salah satu unsur keindahan seni tari

yang disebut ....

3. Tari kelompok adalah ....

4. Tarikreasibaru adalah ....

5. Gerak sledhet adalah ....

6, Gerakan mengangkat kaki setinggi betis di belakang kaki depan arah telapak kaki serong
atau menghadap keluar disebut gerak ... .

7. Gerakan tangan dengan cara keempat jari tangan rapat lurus ke atas, ibu jari ditekuk menempel
telapak tangan disebut gerak ....

8. Gerak badan/torso pada tariJawa ada 2 macam yaitu ... dan ....

L Tari kukila berasal daridaerah ....

10. Tari ondel-ondel berasal dari ....

Jawablah pertanyaan-pe(anyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Bagaimana ciri gerak "sikap marah" pada tari Bali?

Jawab :
' lr '

2. Sebutkan ciri khas gerak taridaerah Kalimantanl

Javlab : -i-

3. Apakah perbedaan tari rakyat dengan tari klasik?

Jawab. : ,,,-
4. Sebutkanjenis-jenistaritunggaldidaerahmul

Jawab :

5. Sebutkan jenis-jenis tari menurut fungsinya! Jelaskan !

Jawab :

">,tlii.r

c.

M..&)..!1-o^b.'...I^^..^I^..'^I.\'...I^.^h..\t^.e.*.^I^.^t^.^t^.^t^.^t^.
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6. Mengekspresikan diri melalui karya senitari.

ff,SY' xcrnpctcnllo"r.,t )YW-l*' 

-

6.1. Mengeksplorasi pola lantai gerak daritari tunggal daerah setempat.

6.2. Memeragakan tari tunggal daerah setempat.

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai merupakan dasar dari

setiap gerakan dalam iari-an. Bagaimanakah pola lantai dalam tarian tunggal?
tkj*, 

dapat menciptakan pola lantaigerak taridengan melakukan eksplorasi. Misalnya dengan

mengamati berbagai pertunjukan tari.

Pola lantai Gerak
pola lantai gerak adalah desain garis yang dilihat oleh penonton yang ditimbulkan gerak penari :

perpindahan posisi, perpindahan pose atau pergantian tempat penariyang disesuaikan dengan

ragam gerak tari. Garis-garis yang dilalui di lantai oleh penari disebut desain atas. Pola lantai gerak

disebut juga komposisi yaitu bentuk formasi atau penempatan penaridiatas panggung atau pentas.

pola lantai gerak atau komposisi diperlukan agar tarian lebih menarik, tidak monoton dan semua

penonton dapat melihat dari berbagaiarah.

Komposisi tari meliputi : garis gerak/lintasan gerak dan irama gerak. Desain dan watak yang

dimiliki dalam garis-garis lintasan penari adalah sebagai berikut :

1. Garis gerak simetris mempunyaiwatak sederhana, kokoh, dan tenang.

2. Garis gerak asimetris mempunyaiwatak labil, dinamis, dan menarik.

3. Garis menyilang atau berpotongan mempunyaiwatak penuh energidan penuh vitalitas.

4. Garis gerak mengambang atau memisah mempunyaiwatak halus dan lembut.

5. Garis horisontal mempunyaiwatak tenteram dan aman.

6. Garis vertikal memilikiwatak ekspresi meninggi, keras' dan anggun.

7. Garis diagonal memilikiwatak tegang, kalut, pelarian, dan pasrah.

8.' Garis spiral memilikiwatak bimbang dan kacau.

L Garis lengkung memilikiwatak lemah; lembut, dan halus.

10. Garis patah-patah memiliki watak tegas dan kuat.

,/iloterl

'"'..' 
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Untuk mendapatkan pola lantai gerak yang sesuai dengan ragam gerak tari dapat dilakukan

2. Latihan beberapa sikap tangan dan jari. '

3. Latihan beberapa gerakan lengan, lenggang, dan ayunan.

4. Latihan gerak memutar ke karran, ke kiri, setengah, seperempat atau penuh. Gerak maju,

mundur, samping, menyudut, gerak langkah depan, belakang, silang, dan sebagainyal

5. Latihan tempo yang berbeda-beda, kadang cepat, dan kadang lambat. , 
-

6. Latihan posisiyang berbeda, bisa duduk, jongkok, berdiri, kaki lurus, jinjit, ditekuk dln sebagainya.

7. Membuat pola arah gerak di lantai (floor desain), untuk setiap rangkaian gerak. Dengan

penyelesaian beberapa rangkaian, yang kemudian dilakukan secara berurutan bersambung

makajadilahsuatukomposisitaridenganragamdanpenguasaanpolalantiainya.

8. Membuatdiskripsihriyang bertujuan untuk lebih mudah mengingatgerakdan perplnOananpe;is;lnya.

Tugas lndividu
Pilihlah salah satu tari tunggal di daerahmu. kemudian carilah pola lantai yang sesuai untuk
susunan ragam tari tersebut

Tugas Kelompok
Buatlah kliping berbagai taritunggal di daerahmu dan buat pola lantaiyang sesuaidari berbagai
taritunggal tersebuti

Uil l(ompelenrl

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling benart

1. Desain gerak tari dapat dibedakan 2. Yang bukan merupakan komposisi tari

menjadidua yaitu desain .... adalah ....

a. Bawah dan atas a. Garis gerak

b. Bawah dan samping b. Urutan gerak

c. Atas dan belakang . c. lrama gerak

d. Samping dan belakang d. Lintasan gerak

@.,,,r..

E
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3. Watak lemah, lembut, dan halus adalah

nilai garis yang berbentuk ....

11. Garis mengambang mempunyaiwatak....

lrrr:ge- - -s / ^lernai adalah iringan

waT-: * -s .:^l aerasal dari diri

\J

r )=';=.- a' :Z- -e-:a.a^ Kaki

l-)t

^ 'l=c:rr. h,ni:

^ 1^. .^^ 
^ttatY.-

G:: s-gals yang dilalui di lantai oleh

-^^^- ! ^^1,,r

^ --^- ^ ^^, ^h

^ a^^^,^

G=-=-:=- S,i-l : ^al pelolton sebagai

g.'2. .^ =='=' : a:2s .ertas disebut ....

:

b

d.

-^^^;- ^a^-

Desain bawah

Desain samping

Desain belakang

4. Agar dapat membawakan sebuah iari

dengan baik, seorang penari harus ....

a. Menguasai gerak tari

. b. Menguasai Panggung

, c. Merasa Paling baik

d. Menghargai peran yang dibawakan

5. Untuk mendapatkan pola lantai gerak

' ' yang sesuai dengan ragam gerak tari

: i r dapatdilakukan dengan cara, kecuali...'

b. Latihan tempo yang berbeda-beda

c. Latihan posisiyang berbeda-beda

: d. Latihan irama yang berbeda-beda ,

6. Dimensipanjang, lebar, dan tinggidisebut

a. Patah-patah

b. Simetris

a. Tempo

b. Dinamis

a. Lengkung

b.'Patah-patah

a. Horisontal

b. Vertikal

c. Lengkung

d. Horisontal

c. Level

d. Tahapan

c. Dinamika

d. Statis

c. Spiral

d. Diagonal

c. Asimetris

d. Simetris

12

.1 2

a. Ruang

b. Pola lantai

7. Perubahan si penari dari gerak lemah,

, kemudian keras disebut ....

B. Watak bimbang dan kacau adalah nilai

" " garib'yang berbentuk ....

14

9. Watak sederhana, kokoh dan tenang

adalah nilai garis yang berbentuk ....

10. Garis menyilang memilikiwatak ....

15. Bentuk formasi atau penempatan penari

di atas panggung disebut ....

a. Formasi

b. Konfigurasi

c. Komposisi

d. Koreografi

[\\: iup - Seni Budaya Kelas VII semester Gasal ,,,*,@

a. Tegang dan kalut

b. Tegas dan kuat

c. Aman tenteram

d Halus dan lembut

rl

ta

a. Dinamis iqu,,

b. Penuh energi

c. Keras .:

d. Lembut .-,i,

-', r(@. * *''**i:,1-.

a'
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# e. lsiiah tiiik-iitik rll !ham{*la lni c*emgam iaur*matl *!mgkat!

d
{ 1. Fjioor desain aci;*iah . .

.l
li 2 Pola larttai ger.lk clist'blrl lirqa .,.

3. Garispatah-patahmemilikiwatak

4 Garis vertikal memilikiwatak ....

5. KomposisitarimeliPuti

6. Desain atas adalah .,1.

7. Desain bawah adalah .

8. Pola lantaigerak adalah ....

9. Watak pasrah, tegang, kalut, dan pelarian adalah garis nilaiyang berbentuk

10. watak labil, dinamis, dan menarik adalah nilai garis yang berbentuk ....

C. Jawablah pertanyaan-peftanyaan di bawah.ini dengan singkat dan jelas!

1. Apakah perbedaan dari pola lantai simetris dan asimetris?

' Jawab ,

2. Apakah fungsidari pola lantai gerak?

Jawab :

3. Apakah perbedaan daridesain atas dan desain bawah?

Jawab :

4. Apakah tujuan membuat deskripsi tari?

Jawab :

5. Gambarkan macam-macam nilaigaris dalam pembuatan pola lantai!

Jawab :
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SemE Te=tsr E

,66i: ttwrdsrEtemrstenri J{:t}-
7. Mengapresiasikan karyaseniteater'

,/-:is

$f lli; HcmPctcntl Derrtrr 
- )\*-ii.--

7.1 . Mengidentifikasikan jenis karya seni teater daerah setern ca:

7.2. Menimpilkan sikap apresiatif terhadap keunikan dan pesa' -:-: seni teater daerah setempat'

tleiigorl Bolcriol

Kekayaan budaya bangsa lndonesia.sangat beragam )?- ,. a1 'iUga dengan seni teater

trroi.i".ri. conion, o"ri Naigro-"Aceh DarusJatam kita rnei3=:a' Drccng Di daerah Riau kita

mengenatMakyong. Disumatera Baratdikenalteaterdaerah berar a Randai. Demikian seterusnya'

setiJp daerah memititti teater tradisional masing-masing 
'.E€(a-'r 

li daerahmu terdapat teater

tradisional? Dapatkah kamu menyebutkannya?

49 ?a/ut/
Einghcrren f*leteri

r Karya Seni Teater Daerah

A. Pen$ertian Seni Teater

Kata teater berasal dari bahasa inggris "thealre yang berarti gedung atau tempat

pertunjukan, Kata yang mempunyaiartiyang sama dengan teater adalah drama'

Secara etimologi Orami berasal dari bahasa Yunani dramoi" yang artinya berbuat, bertindak

atau beraksi ylng dilakukan di atas pentas. Dranra diartikan pula suatu karangan yang

disusun dalam bentuk percakapan yang dapat Ctpentaskan'

Selain drama, istilah yang mempunyaiarti sarna adalah repertoire, tonil, dan sandiwara'

tstilanionildikenaidalam Orara klasik. dedangkan sandiwara berasaldari bahasa Sanskerta,

sandlyangartinyaranasiadanwarahyanga,.tin;vapengajaranJadisandiwaradapatberarti

pengajaran yang disampaikan dengan cara rahasia'

B. Ienis-Ienis Teater/Drama
Drama berdasarkan wujud pementasannya crbedakan menjadi 3, yaitu :

1. Tragedi adalah karangan drama yang menggambarkan kisah yang mengharukan,

menyedihkan, penuh dengan konflik'

2. Komediadalah karangan drama yang menceritakan kisah yang penuh dengan canda

tawa dan akhir cerita membahagiakan (happy ending)'

3. Tragedikomediadalah drama yang menceritakan hal-halyang mengharukan' menyedihkan

sekltigus humor dan lawakan yang menghibur penonton'

t,tun.rhll,nlflr, -,, _ . 
-, 

J

eY'-l!r::'2-jd'-'
.,4,t0



Jenis-jenis drama terus berkembang antara lain : E

1. Drama mini kata adalah bentuk pementasan drama atau teater dengan kata-kata singi<a !
dan gerak improvisasiatau gerak spontan yang teatrikal. I2. Farce/banyolan adalah bentuk pementasan drama/teaterdengan gerak-gerak lucu. Banfak fkata-kata yang digantikan dengan gerak-gerak lucu.

3. Sendratari adalah bentuk pementasan drama yang menonjolkan gerak tari, sedangkan I
dialognya berupa tembang atau cerita yang dilagukan. Sendratari singkatan dari seni fdrama, dan tari. ?

4. Dagelan/lawak adalah bentuk pementasan drama sosialyang penuh dengan kritikan. t
pesan dan anjuran yang disampaikan dengan penuh humor. f5. Opera/opereUmelodrama adalah bentuk pementasan drama atau teateryang menggunafrn I
syair-syair lagu sebagai dialognya selain percakapan biasa yang diucapkan nara nelaku. 

f
C. Unsur-unsur Seni Teater f1' 

::;::#:,[t:,,ilrn-gerakan 
tertentu vans telah dipola oteh sutradara atas dasar r<aiian 

I
2. Suara, yaitu menyangkut sesuatu yang bersangkutan dengan pendengaran yang Oatam f

kehidupan sehari-hari disebut bunyi atau suara. I
3. Bunyi, yaitu getaran udara yang bukan produk alat artikulasi manusia, melainkan proOuX !

Ebenda atau perkakas khusus.

4 Rupa, yaitu sasaran langsung pandangan dan membuahkan kesan pertama Oalam persepsi I

,. -.;;'*", reater Daerah 
t
I

1. Teater Ca-r daerah Jawa Timur: fa. Wayarg orang I
Ib. Wayarg <;,,r 5

c. Ketoprak t
d. Ludruk 

Ie. Reog Ponorogo f
2. Teater dari daerah Jaira Tengah, I

a. wayang orang f
b. Wayang kulit 

Ic. Ketoprak r

a. Reos f
b. osel i
c. Longser h
d. rartins I
e. Banjet t
f. Calung

g. Wayang golek

h. Topeng Cirebonan

${ r*' SMp - Senl Budaya Kelas VII Semester Gasal q..?)rr



4.

5.

6,

7.

L

Teater dari daerah Jakarta :

a. Lenong

b. Topeng Betawi

Teater dari daerah Bali yang dibedakan menjadi 3, yaitu :

a. Arja

b. Kecak

c. Barong

Teater dari daerah Sulawesi :

a. Sinrili

b. Mamando

Teater dari daerah Kalimantan :

a. Mamando

b. Tatayangan

Teater dari daerah Sumatra :

a. Riau : Makyong, Mendu, dan DulMulu[.

b. Padang : Babakadan Randai.

c. Aceh : Saman

Katya Senl Teater Daerah Sesual Den{an Fungslnya
1. Teaterdaerah sebagai pengucapan sejarah,

Teaterdaerah mengajak masyarakat untuk mengenalsejarah bangsa, sejarah leluhur.

Contoh: teatertopeng di Baliyang berfungsi memperkenalkan sejarah keluarganya kepada

, masyarakat sekitar, ketoprak dari Jawa Tengah yang menceritakan sejarah zaman

kerajaan.

2. Teater daerah sebagai sarana upacara.

Yaitu teater yang dipersembahkan untuk leluhur dan digunakan dalam upacara-uparrara

keagamaan. Contoh : teatertopeng pajegan dari Baliyang dipentaskan siang dan malam

dikaitkan dengan upacara keagamaan (persembahan ritual) untuk para leluhur.

3. Teaterdaerah sebagai hiburan

Teaterditujukan kepada orang€rang yang berpartisipasi dalam kegiaEn tertentu ataupun

mereka yang khusus menjadi penonton. Contoh : wayang orang di Yogyakarta atau

Surakarta yang berfungsi untuk mdnghibur tamu yang berkunjung ke istana/keraton.

4. Teaterdaerah sebagai media komunikasi.

Teater sebagai alat yang efektif dan efisien untuk menyebarkan berbagai informasi.

E.

E
Tugas lndivldu
1. Sebutkan 3 unsurseni teatert

2. Sebutkan karya seni teater di daerahmu dan sebutkan pula fungsi masing-masing karya

seni teater tersebut!

Tugas Kelompok
1. Lihatlah salah satu pertunjukan karya seni teater di daerah kalian!

2. Buatlah sinopsis dari pertunjukan karya seni teater yang kalian lihat tersebut!

3. Tuliskan keunikan dan pesan moral dari pertunjukan seniteater yang kalian lihat tersebut!
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: : :f*r:i Banyolan penuh dengan konflik disebut drama t
i b Dag;|";n d Sendratari a. Tragedi .

; z seniLrt pem*.rasa:"r cirarna yans 3 fl#Sllkomedi I
i mcnonl';iliari garali tari seoangkan O. Op"ru t
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teatrikal disebut .... i
{ -::-!: 

/1".^.^ a. Mglodrama ii . F;'-r *. Opera b. Farce i
I 

: S.-:ii;:ii::ri d Dagelan i. Orama mini r
. - ^: r1 I ctrtaV L-l -=i:= -i.;pe:rg 

i:tali Lr*riui'rgsi sebagai .... d. Lawak I-:-:ari f . Cerita yang dihubungkan denOan I'. 
=: . -to,r:unlkasi keanehan dan keajaiban alam disebut.. y

:=^ -:-::!ail selarah a. Panji c. Mitos r
a^- - h Qona 

^ 
l^^^^.1^- . ,r-,irlrn b. Saga 

, 

O ,.:r:nd, 
I

:,.:;n al&[ yang efektif dan 12 Yang merupakan contoh cerita legenda i:
' ':: t ',tr;,1L-;rr bef bagai 'd*h.: .. . ^ h
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L
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Saga adalah cerita drama yang

mengandung unsur....
a. Keajaiban alam

b. Kepercayaan

c. Pendidikan

d. Sejarah

Penyajian teater ketoprak meliputi faktor-

faktor berikut, kecuali ....

a. Faktorcerita
b. Faktor tata rias

c. Faktorakting
d. Faktor pentas

Pertunjukan yang menggunakan boneka

dengan bahan dasar kayu disebut....

Kecak dan barong adalah teater
tradisional dari daerah . .

a. Bali

b. Jawa Barat

c. JawaTengah

d. Sumatra

Yang merupakan contoh cerita dalam

sendratari, kecuali . .

a. JakaTarup

b. KiAgeng Pandanaran

c. PanjiSamirang
d. Ramayana

Pada pementasan teater barong, tokoh

wanita tukang sihir yang bersifat buruk

dinamakan ....

a. Arja

b. Kecak

c. Barong

d. Leak

Yang merupakan unsur intrinsik isi

sebuah teater adalah ....

a. Tema, alurcerita, latar, dan perwatakan

b. Riwayat hidup pengarang

c. Latar belakang sosial budaya
pengarang

d. Kemampuan pengarang

21. Wayang orang di Yogyakarta atau
Surakarta adalah teater daerah yang

beriungsisebagai....

22. Bunyi-bunyian yang bertujuan untuk

menghidupkan suasana teater kreaktif

termasuk ....

a. Tata busana

b. Tata larnpu

Tontonan tradisisnal yang penari utama-

nya orang berkepala singa ditambah
penari topeng disebut ....

a. Ludruk

b. Reog

c. Lenong

d. Wayang orang

Lenong adalah teater tradisional dari

daerah....
a. Bali c. Yogyakarta

b. Surakarta d. Jakarta

Salah satu pertunjukan teater tradisional

daridaerah Jawa Barat adalah ....

a. Wayang golek c. Mamando

b. Ketroprak d. Barong

26. Sandiwara berasal dari kata yang artinya

,.' f"r.aXupan
b. Pertunjukan

27. Gerak, vokal, dan ruang merupakan me-

dia dasar seni

a. Musik

b. Teater

28. Mamando dan tayangan adalah teater

tradisional dari d=erah ...,.

14.

15.

16.

!17.

18.

19.

20.

23.

24.

25.

c. Tata bunyi

d. Tata rias

c. Lelucon

d. Rahasia

c. Tari

d liupa

rt"
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b. Kalimantan .

c. Sumatra

d. Nusa Tenggara



29. Pemimpin pertunjukan drama disebut "" 30.

Dil?v- 1:

Suatu gerak atau dialog yang dilakuka- l.

a Sutradara

b .rrior

c. Manager

d. Produser

oleh aktor secara spontan disebut i
a. Refleks c. Lelucon i

d. lmprovisas hb. Kreatifitas

B. lsilah titik-titik di bawah ini dengan iawaban singkat!

1. Kata drama berasaldari bahasa 

""

a:

L
!
t
t
t

! 2. Sandiwara artinYa ....

t ; or"r, yang menceritakan hal-halyang mengharukan, menyedihkan sekaligus hum6r dan

j lawakan yang menghibur penonton disebut drama '""

{ 4. Sendratarisingkatan dari '."

! s. Bentuk pementasan drama atau teater dengan gerak-gerak lucu disebut ""

I 6. Tablo adalah '.,.

i 7. Drama dibuat bukan untuk dipentaskan tetapi untuk dibaca saja disebut drama ""

i 8. Pertuniukan teateryang dipersembahkan untuk leluhurdan digunakan dalam upacara-upacara

3 keagamaan merupakan fungsi teater sebagai ""

i 9. Fungsi teater sebagai hiburan artinya ""
l?

{ 10. Teater yang terkenal dari daerah JawaTimur adalah ""
?
{
{ c. .lawaulah pertanyaan_pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan ielas!

3 1. Sebutkanunsur-unsurseniteater!

i Jawab: -

I 2. Tuliskan salah satu cerita wayang kulit yang kamu ketahui!

I Jawab:

4 3. Sebutkan jenis teater yang terdapat di daerah Jawa Tengaht

j Jawab:

{ 4. Sebutkan jenis_jenis seni teater tradisional di daerahmu!

i Jawab

i5.Sebutkanfungsiseniteatertradisionaldidaerahmu!

i
r

i ll'1c."t",, ll lffilj [H ,....''.......'....::::::::::::::::::::::::::::::[l ll I -]lli'
t
I

hlbh 
' 

.-. I

t{.2:-z}r;
{
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Seni Teater I

8. Mengekspresikan diri rn*iaiir :i:-r

fft\]": Konrpe*enaei[3,,'€t-.
\\ --co-*
8.1. Mengeksplorasi tekrrik ci;ri: i-: , '

8.2. Merancang periunji;ii*;1 'r,,,:,: : 
=

8.3. Menerapkan Prin*iP ke:r:- ..' , .

c:ah prkir, dan olah suara:

a. setempat.

a^-. berteater.

Coba kamu amati i.=i;,-: - .. .:?ier tradisienatyang ada di daerahmu. Pada awalnya, barangkali

kamu mengira kelompok le .s3t,rl ianya beranggotakan para aktoratau pemeran padahaldisamping

para aktor-pementasan iea::' :-=.r-ilesuk teater tradisional rnelibatkan banyak orang yang bekerja

bi Ualt< layar. Di dalari. a=-.-.as;n, acla sutradara, tinr produksi, dan tim artistik, pementasan.

Mustahil terlaksana ia:lpa <e',a sama kelonrpok.

Ari Pateil

Ringhetcm SEaEcxfi

I Mengapresiasikas? Harga $emi Teater

A. Keterampilacr E*rtea6er
Dalanr mengeKspr'esikan diri rnelaluiseniteater, seseorang perlu terjun langsung menjadi

pemeran dalam sebuah teater" Pemeran dalam teater disebut aktor. $eorang aktor harus

mempunyar kereramr:ilan-ketei'ampitan yang mendukung penampilannya. Keterampilan-

keterampiian rerse Eut p,:ilu dilaiih agai"penampilannya nrenjadi baik.

Edward A \rVright mengetakan, eda [ma syarat yang harus dimiliki seorang aktor yaitu,

sensitivitas sensrb!liias, kuaiitas personal yang memadai, daya imajinasi yang kuat dan

stamina fisik dan r,renial yeng beik Keirmia haltersebut harus disertai lima daya kepekaan,

yaitu Kepekaan akai: ei'ispresi mimik, kepekaan terhadap suasana pentas, kepekaan

terhadap penonton, kepel<aan terhadap suasana dan kepekaan terhadap proporsi peran

yang dibawakan Akior harus mampu nremerintah badan, suara emosidan semua situasi

dramatik. Suara aktor harus dapat didengar dan dimengertr penonton. Diksi, artikulasi, ucapan

dan lafal harus tajam dan jelas, tanpa menunjukan dialek tertentu, kecualijika memang

dibutuhkan. J'uhuir 35.i r"ri,:ru6 terkaCIrdinirrasi dengan baik, mernutnculkan gerakan yang

anggun dengan gariilre y'i,r:i i.lnifiai rrieri3uatkan ekspresi pada suara.

UldnaJr lldrir! , i

gY'dt.!-:2\"



'Untuk 
mendapatkan semua kemampuan tersebut, perlu dilatih keterampilan-keteran'p ra-

sebagai berikut.
1. Olah Tubuh

Olah tubuh adalah latihan ekspresi secara fisik. Tujuannya agar fisik dapat bergerak

secara fleksibel, disiplin dan ekspresif sesuai dengan watak dan perasaan tokoh yan-:

dibawakan. Latihan yang dapat dilakukan misalnya, menari, balet, senam atau pencak

silat. Latihan-lptihan lersebutsekilas tanpa tidak berhubungan tetapisebenarnya pentrng

untuk membantu meningkatkan kemampuan fisik dengan gerakan berpola maupun gerakan

improvisasi atau gerak refleks.

2. Olah Suara
Olah suara adalah latihan mengucapkan suara atau vokal secara jelas dan nyaring

Tujuann ya agat warna suara seiuai dengan watak, umur dan peran sosial tokoh; Aktor

tidak dib6nar[an mengubah warna suara tanpa alasan. Nada suara juga harus diatur agar

membantu peran satu dengan lainnya.

3. Olah.Pikir
Latihan olah pikir dibagi menjadi 3 bagian antara lain :

a. Observasi
yaitu, melakukan observasi terhadap watak, tingkah laku dan ntotivasi orang yang

ditemui dalam keseharian sesuai sifattokoh yang akan diperankan.

b. lmjinasi
Kekuatan imalinasi sangat penting untuk mengisi dimensi kejiwaan dalam akting. sebab

aktor sebaiknya tidak sekedar meniru apa yang diperolehnya dalam observasi, melainkan

harus dapat menghidupkan dan memberi tambahan nilai estetis. Selain itu didalam

daya imajinasiterdapat kekuatan untuk menampilkan yang maya menjadi nyata.

c. Konsentrasi
Latihan konsentrasi diperlukan agar aktor sungguh-surrgguh menjiwai perannya.

B. f,leransans Pettunfuhan Teater
pertunjukin drama atau teater memerlukan kerja sama dan tanggung jawab.dari semua

yang terlibit. Sebelum pertunjukan teater dipentask.an, banyak hal yang perlu dipersiapkan

(OirdncanaXan) antara lain : jenis teater yang akan dipentaskan, waktu pementasan, tempat

pementasan, persiapan naskah, sutradara, pemain/pemeran (aktor), busana dan rias, musik

i:engiring, sarana prasarana yang dibutuhkan, dekorasi dan penonton.

1. Naskah (Skenario)
Naskah/skenario/cerita merupakan bentuk rencana tertulis dari sebuah cerita drama/

teater. Naskah yang diangkat untuk dipertunjukan harus memiliki konflikyang menarik untuk

ditonton. Dalam penyusunan naskah/skenario ada 3 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu :

a. Premis merupak-an intisaricerita sebagailandasan dalam menentukan arahtujuan cerita.

b. Karakter adaiah sifat, watak dan gerak-gerik suatu tokoh yang menjadiciritokoh tersebut.

Karakter di sini adalah tokoh yang hidup, bukan mati, yang dihidupkan dari olah

Peran Pemain.
c. i'tot adatan alur, rangka cerita, yang tersusun atas 4 bagian :

- protoasis merupakan bagian permulaan dengan pelukisan peran dan motif lakon.

- Epitasio merupakan bagian komplikasitimbulnya kerumitan yang bermasalah.

- Catastasis merupakan klimaks sebagai puncak ketegangan

- Catastrophe merupakan akhir/penyelesaian dari lakorl baik bersifat tragedi

maupun komedi.

2. Pemain.
Merdpakan orang yang memerankan figure atau tokoh dalam drama yang sudah

diatur berdasarkan alur 6eriti dalam naskah. Untuk menjadi pemain yang baik dan berbobot

perlu menguasai hal-hal sebagai berikut.

a. Latihah terus-menerus dan berkesinambungan, tertib dan disiplin.

b. Memilik.i pengetahuan yang dramatik serta pengetahuan umum'

c. Menghayati dan menjiwai perannya.

d. Aktingnya mengesankan dan memiliki motif (dapat meyakinkan penonton).

e. Terampildan kreatif.

f. Tidak merasa sedang disorot publik.

a

L

L

L
t
L

t
t
t
L.

t
Lt-
Y

h

r

"" 
$,*l!
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Macam peran dalam drama.

-. Protagonis, peran utama yang merupakan pusat dari cerita.

- Antagonis, peran utama lawan yang serrngkali menjadi musuh yang menyebabkan

terjadinya konflik.

- Tritagonis, pembantu peran utama ;ang rrienjadi penengah antara protagonis dan

antagonis.

- Figuran, peran pelengkap yang secai-a ildak langsunE terlibat dalam konflik yang

terjadi tetapi sangat diperlukan untuk penyelesaian cerita.

Sutradara (Art Manager)

Adalah pemimpin dalam pementasan sebuah drama. Tugas-tugas suEadara adalah

menentukan motif karya lakon, menentukan pemain (casting) serta merencanakan cara

dan teknik pentas.

Dekorasi

Fungsi dekorasidalam pementasan cjrama adalah untuk memperjelas maksud isi

cerita dalam suasana yang berbeda. Dekorasi dalam drama sering berupalayar bergambar

latar belakang/tempat adegan. Dekorasijuga meliputi peralatan yang mendukung setting

adegan seperti perabot rumah tangga, meja, kursi atau lukisan.

Busana dan Rias

Tata busana merupakan pengaturan segala sandang dan perlengkapan (accesso-

ries) yang dikenakan di atas pentas. Tujuannya membantu penonton menangkap ciri

sebuah peranan/tokoh dan membantu memperlihatkan adanya hubungan peranan yang

satu dengan yang lain. Fungsi kostum pentas antara lain

a. Membantu menghidupkan penruatakan pelaku.

b. lndividualisasiperanan.

c. Memberifasilitas dan membantu gerak.

Tata rias merupakan seni menggunakan bahan-bahan kosmetik untuk mewujudkan

wajah peranan. Tugas rias adalah memberikan dandanan atau perubahan-perubahan pada

para pemain hingga terbentuk dunia panggung dengan suasana yang mengena dan wajar.

Musik Pengiring

lringan musik dipergunakan sebagai hiasan auditrf atau bersifat suara dan aksen suasana

adegan. Musik pengiring drama tidaklah harus dari instrumen musik, tapidapat pula dihasilkan

dari benda-benda tertentu yang dapat menimbulkan aksen terhadap suasana hati.

C. Prinsip l(eria Sama dalam Berteater
Seorang pelaku atau pemain teater mempunyai tugas mewujudkan konsep peran yang

digariskan sutradara berdasarkan naskah dan mengembangkannya dalam kenyataan teater.

Selain itu juga melaksanakan kerja sama dengan pemain-pemain lain dan semua unsur

produksi dalam teater. Terwujudnya karya seni seorang pelaku atau pemain teater harus

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

1. Kreatif adalah kemampuan menampilkan dan mengembangkan watak-watak atau situasi

dengan seluruh jiwa raga melalui gerakan akting.

2. Penguasaan teknis adalah kemampuan untuk mendayagunakan peralatan ekspresiyang

bersifat kejiwaan (cOntohnya : emosi, imajinasi, intelegensi)dan kejasmanian (anggota

tubuh, panca indra dan alat vokal).

3. Penguasaan intelektualadalah kemampuan ri rtuk mengenal, memahamidan memanfaatkan

berbagai ilmu penunjang, seperti te' aktirig, apresiasi, tata penias dan psikologi.

3.

4.

5.

6.
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! 1 Euatlah sebuah naskah dramn serjerhana r'lr^riLtl'. perrreniasan teater tradisional h.*

t daerahmul tI
ai-
i o Tugas Kelompok h
J 1 . Pilihlah satu di antara naskah-na.q'1";ah y,:r'ig teiah dis*tlili: i ';

i ) ;ffi; persiapan untuk i::em*niaskan nerrhair i::ri*i:r.ri caiam bentuk sajian teater 
L

I tradisionaldaerah setempat di sekolah kalian! 
fir

J
r

,tI
a -tr! 

-

.3 O. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, e . atau r.3 #B depr*at jarvabam yang paling benar! f,

i 1. penggunaan suara atau ucape-1 i aiE c. :rlifii: riri-lrT' Itr-rkang sihir) dalam drama f
: mensnioupt<an individualnya dalanr per:n 

[=r}riillfr:Fali 
adalah 

*. n4" f3 disebut....

3 ;."il;i c. Ekspresi * *;:r"|,:rg d" Leak 
F

I b. plastik d. Minrik 7. Ftriil:iiryi i*t<i-laki sebagai pengiring 
lo

{ 2. proses penentuan pemain (aktor a:au :t'iin;n;-'t8i:r'rt c. sinden f
.l aktris) berdasarkan analisa naskah untuk '[ D;ia;g d. Waranggono i-

I ::t#||,ildisebut c castins I l_:f , protagonis daram drama tradisionat E

j b' lntervew o. nuois'e "Timun Enras" adalah " ' L

t 3. Gagasan pokok pengarang yang r. 
o n ae 'e 'e "a"? ' -" )D f

t 
3 

[:i*1il: 
p"'v"""i s"at' ceriti 

1 fi, *--i133 
of,f,i!, r** i E

d a. settinq c. karakter d e DewirunjungBiru i t
{ n. ,t"tpLttr.i d. tema { 

d' Pangeran Raditya 7 h

i 4. Latihanolahtubuhdapatdilaktrkan d.o-"*-dqqd{<d--n' 
F

i dengan, kecuali .... g, ffieritqurt ini nrerupakan instrumen pengiring f,
I a. berlan c. senam teatertradisional, kecuali .... t
: b. menari d. pencak silat a. Rebana c. Tarawangsa 5

! s. wujud-wujud yang dipasangkan pada b Kaleng bekas d' Gamelan 
h

I panggung sebagai sarana kelengkapan 10. Pemain i?eog Jawa Barat berjumlah .... i
i danpermainan(akting)disebut.... a. Sorang c' Torang 5
i b 5 orang d. B orang t
r G
!l /m li. Yang merupakan keterampilan- I
i ( a. Sef skenario li kete;:ampiian berteater yang perlu dilatih f
i fl6 

o 
9e11a 

ta pangguns 1$ oiut', 
=*o,"ns 

aktor', recuali... I
J HU ". 

S"ttatalampu t[ a. Ctahruh,.rh F

: \ a. ser tata busana t I ciui *ru,, t
iWeOranpil',ii'Y-': 

-* 

, fllnhraqa h
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14.

12. Agarwarna suara sesuai dengan watak,
umur dan peran tokoh, maka perlu
dilakukan latihan....
a. Olah suara
b. Olah pikir

13. Latihan olah pikir yang bertujuan agar
aktor mampu memahamiemosi, sikap,

watak dan motivasi dari tokoh yang

diperankan perlu dilakukan ... .

Bentuk rencana tertulis darisebuah cerita

drama/teater disebut

Berikut adalah tugas dari seorang
sutradara, kecuali ....

a. Menentukan pemain

b.. Menentukan motif karya lakon

c. Menyiapkan kostum saat pentas

d. Merencanakan cara dan teknis
pentas

Pengaturan segala sahdang dan
perlengkapan (accessories) yang

dikenakan diatas pentas disebut ....

a. Tata busana

b. Tata rias

c. Tata lampu

d. Tata ruang

Berikut merupakan fungsi pengaturan

ko$.rm @a pertunjukan drama, kecuati . . ..

a. Membantu menghidupkan perwatakan

pelaku

b. Agar terlihat menarik

c. lndividualisasi peranan

d. Memberi fasilitas dan membantu
gerak

Seni menggunakan bahan-bahan kosmetik

untuk mewujudkan wajah peranan disebut

a. Tatabusana

b. Tata rias

c- Tata lampu

d. Tata ruang

Kemampuan untuk mengenal,
memahami dan memanfaatkan berbagai

ilmu penunjang, seperti teori akting,
imajinasi, tata pentas dan psikologi

disebut ... -

a. lmajinasi

b. Kreatifitas

c. Penguasaan teknis

d. Penguasaan intelektual

Perubahan muka yang meliputi mata,

mulut, bibir, hidung dan kening disebut....

a. Diksi c. Ekspresi

b. Plastik d. Mimik

Tata rias yang digunakan untirk mem-

bedakan antara tokoh yang satu dengan

yang lain disebut....
a. Rias tokoh

b. Rias temporal

c. Rias usia

d. Rias aksen

a. Premis

b. Karakter

a. Protagonis

b. Antagonis

c. Olah rasa

d. Olah tubuh

c. Naskah

d. Tulisan

c Plot

d. Alur

c. Tritagonis

d. Figuran

c. Tritagonis

d. Figuran

20.

21.

22.

23

24.

a. Makalah

b. Karya tulis

15. lntisari cerita sebagai landasan dalam
menentukan arah tujuan cerita disebut

16.

17.

Klimaks dari suatu alur centa disebut ....
a. Epitasio
b. Catastrophe
c. Catastasis
d. Protoasis

Bagian permulaan dari alur cerita dengan
pelukisan peran dan motif lakon disebut

a. Epitasior

b. Catastrophe

c. Catasfasis
' d. Protoasis

18. Peian utama yang rnerupakan pusatdari

cerita disebut ....
a. Protagonis
b. Antagonis

19. Peran utama lawan yang seringkali
menjadi musuh yang menyebabkan
terjadinya konflik disebut ... .

25.

26.

'*a
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a. lmajinasi

b. .Obseruasi

c. Konsentrasi

d. Evaluasi

t
I

il



29. Maksud ditancapkannya "gunungan,,
kedua sisi pertunjukan wayang kulit
adalah....
a. Menambahnilaiartistik
b. Melambangkan bumiseisinya
c. Melambangkan sifat baik dan buruk
d. Melambangkan surga dan neraka

30. Set dekor yang menggunakan unsur-
unsur dengan kerupaan yang
sebenarnya atau setidaktidaknya mirip
disebut ... .

a. Set dekor realistik
b. Set dekor sugestif
c. Set dekor stilasi

d. SeJ dekor abstrak

B. lsilah titik-titik di bau.;an i:ri ,r.:engan jawaban singkat!
1 . Tujuan melaku ka: 13:,: a:: <eierarnpiian olah tubuh dalam berteater adalah ...
2. Latihan konseri:asr c,periukan agar...
3. Karakter aCaial

4. Pembantu cerai-r utama yang nten.;adi penengah antara protagonis dan aqtagonis disebut ...
5. Pemimpin pernentasan di-ama disebut ... .

6. Dekorasi meliputi peralatan yang mendukung setilng adegarr seperti ....
7 - Memberikan dandanan atau perubahan-perubahan pada para pemain hingga terbentuk dunia

panggung dengan suasana yang mengena dan wajaradalah tugas seorang ....
8. Lima kepekaan yang menyertai lima syarat yang harus dimiliki oleh seorang aktor adalah ... .

9. Kemampuan menampilkan dan mengembangkan watak-watak tokoh atau situasi dengan
seluruh jiwa raga melatui gerakan akting disebut ....

10. Penguasaan teknis adalah kemampuan untuk mendayagunakan peralatan ekspresiyang bersifat

Jawablah peftanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!
1. Apakah fungsi dekorasi dalam pertunjukan drama?

Jawab:

2. Sebutkan 5 syarai yang harus dimiliki seorang aktor menurut eO*arO n. WrigLtnt
Jawab:

3. Sebutkan 4 bagian ploVatur cerital Jelaskanl
Jawab,

4. Apakah yang disebut cierrgan figuran?

Jawab,

27. Pengiring dalam cirama iongser adalah

,. f,f,
b. Angklung

c. Kulintang

d. Gamelan

28. Set dekor yang i:eniuk uitsur-unsurnya
diwujudkan dalam gaya-gaya tertentu
yang lebih artistik daripada beniuk
aslinya disebut...
a. Set dekor realisiik

b. Set dekor sugestif
c. Set dekor stilasi

d. Set dekor abstrak

5. Apakah fungsi dari kekuatan imajinasidalam memainkan sebuah peran?
Jawab:

SMP- Seni Budaya KelasVllsemesterAurul' :i{
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Cep;: ja'.'"';*i;:i .jaci Paling i:enar!A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a. b, c, atau d

1. Musik daeran yang la: r 3a'l c'c an c:eh 
I

masyarakat p€desaai : Cup cer<embang

dr tengat-:e^:a1 ta'Kte'. oisukai rakyat

orasa cait tersebar sampai ke rakyat

leiaE Cisebut rnusik .,

a Klasrk

b Modem

c Rakyat

d. Non tradisional

2. Urutan nada Yang
berjenjang disebut .,..

a. Tempo

b. Tangga nada

Birama 6/8 artinya, terdapat 6 ketukan

pada setiap birama dan masrng-masing

not 1/B mendaPatkan . .

a. Satu ketukan

b. Dua ketukan

c. Tiga ketukan

d. Empat ketukan

Membuat partitur lengkap dari sebuah

komposisi untuk orkestra dengan
pemilihan berbagai macam instrument

disebut....

ffir a. Aransemen

b. Menulislagu

c. Membuat Paftitur
. d. TranskriPsi
x.-

*

,-.R

Kegiatan yang dilakukan dengan

menambahkan suara dua, tiga atau

empat pada sebuah lagu disebut

aransemen....
a. lnstrumental

b. Vokal

c. Vokal dan instrumental

d. Lagu

Bentuk pementasan drama atau teater

yang menggunakan syair-syair lagu

sebagai dialognya selain percakapan

biasa yang diucaPkan Para Pelaku

disebut....
a. Operet

b. Dagelan

10. lntisari cerita

menentukan

a. Premis

b. Karakter

a. Ruang

b. Pola lantat

12 Perubahan si Plrrari cai-i

kemudian keras il r=ieilui

a. Tempo

b. Dinar,rls

Olan rasa

Olah tubuh

c Naskah

c Tuiisan

sebagai Iandasan dalam

arah tLrjuan cerita disebut

c Flot

d. Aiur

Level
-iahapan

gerak lemah,

c Dinamika

d. Statis

U ,! -= -: -
a,l^,
Ulld^Lac ;.4. I

- nr^f ^ ^--d. \)ld | >ud d

b. Olah pikir

a Makalah

b. Karya tulis

-< 
as 

" 
:': i den gan watak,

':.a;, nraka perlu

disusun secara

c" Nada

d. Warna nada

B. Latihan olah pikir yang cenu1uan agar

aktor marnpu memahanri emosi sikap

watak, dan nrotivasi dari tokoh yang

diperankan perlu dilakukan ....

lr,tajinasi

C/rseryasl

Ko,nsenlrasl

5iz,:/uasi

Bentu< rencana tertulis dari sebuah ceriia

di'anra teaier: seb-t ,

a"

b.

d.

J,

11. Dimensi parijar:g, iebar, clar"l tinggidisebut

5.

6.

13 Kai'angan cirama,\rarig ixenclgambarkan

kisah yarg niengitarulian, i"nenyedihkan,

penuh ciengan korrflil'i rjlsebut drama ....

a. I ld(jEul

b. Komerii

c TrageciikoiloiJi

d. Operac. Banyolan

d. Sendratari

.;'-,,#:- 
"Q,vrrrvvll+lvvlnwvlrrvv6"ziorcWtp:yEn*.?J'E€y''+qlnt1-?1?i+?:-'ry-te\'(yryYj'cfs:ycfe

o



14 Drama komedi berakhir dengan cerita
yang....

a. Menyedihkan

b. Membahagiakan

c. Mengharukan

d. Meragukan

15. Bentuk pementasan drama atau teater
dengan kata-kata singkat dan gerak
improvisasi atau gerak spontan yang
teatrikal disebut ....
a. Melodrama

b. Farce

c. Drama mini
' 'd. 

Lawak

16. Suara tinggi wanita disebut ....
a. Alto
b. Tenor

c. Sopran

d. Bas

17. Tari berpasangan dapat ditarikan oleh,
kecuali ....

a. 2 orang laki-laki dan 2 orang
perempuan

b l orang laki-laki dan l orang
perempuan

c 2 orang taki-laki

ci 2 crang perempuan

18. Tarian yang bertema percintaan disebut
tari .

a. Erotik

b. Kepahlananan

c. Adat

d. Keagamaan

19. Salah satu contoh tarian yang erten a

binatang adalah ....

-*'md c*rswl r*w rBnE' G.=J ^ffiH
J ,. TariGambiranom I
$ b. Taripejuang $

ffi c. TariBondan 
,E

V d. TariMerak S

0fi
E,o.****O.**Orr.r*O$

20. Gerak tari yang mempunyai maksud
tertentu disebut gerak ....

21. Kegiatan rohani manusia yang
merefleksikan realitas (mehcerminkan
kenyataan) dalam suatu karya yang
berkat bentuk dan isinya mempunyai
daya untuk membangkitkan pengalaman
tertentu dalam rohani penerimanya,
adalah pengertian seni menurut ....
a. Kamus Besar Bahasa lndonesia
b. Plato 

:
c. Ensiklopedia lndonesia ,, . ; j,
d. Akhdiat K. Mihardja .

22. Ungkapan gagasan atau perasaan yang i
estetis dan bermakna yang diwujudkan
melalui media : titik, garis, bidang,
bentuk, warna, tekstur dan gelap terang
yang ditata dengan prinsip-prinsif I

tertentu merupakan pengertian dari ....

a. Modern

b. Maknawi

a. Seni rupa

b. Senimusik

a. Gambar

b. Desain

c. Murni

d. Kreasi

c. Senitari
d. Senidrama

c. Elipstis
d. Bebas

23.

24.

Usaha membuat barang hasil pekerjaan
tangan disebut seni ....

c. Kriya

d. Patungr

Suatu konsep pemikiran untuk mgnciptakan
sesuatu melalui perencanaah sainpai":
terwujudnya barang jadi disebut ...,

25. Benda yang bentuk dasarnya bulat
disebut bentuk .

a. Kubistis
b. Silindris

Yang termasuk benda-benda kubistis
adalah....
a. Lemari, meja, kursi, dan kulkas
b. Kulkas, ember, guci, dan kursi
c. Kardus, gelas, piring, dan pesawatW
d. Teko, cangkir, tempat tidur, dan botol

26
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b

c.

c

Gambar
Desain
Knya
Patung



29.27.

30.28.

Perbandingan bagian per bagian dengan

keseluruhan disebut PrinsiP ...

a. Perspektif

b. Komposisi

c. Gelap terang

d. Proporst

Dalam mengg3nioa;' ceniuk bagian yang

tidak terkena cahaya diberiwarna ....

a Muda

b. Sdang atau diarsir sedang

c Tua atau hitam Pekat
d. Putih kertas

Ungkapan perasaan yang dituangkan

dalam bentuk bunyi-bunyian disebut ....

a. lnstrumen

b. Vokal

c. Musik

o Gamelan

Ciri yang menonjol dari musik daerah

adalah alat musik maupun lagunYa

bersifat .

a. Sederhana

b. Modem

c. Unik

d. Aneh

B. lsilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat!

1 . Tangga nada yang hanya memakai lima nada pokok adalah . .. .

Z. Rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naik turunnya

disebut....

3. Yang disebut wirama adalah ....

t 4. Rupa atau wujud yang memberi kejelasan gerak yang diperagakan melaluiwarna, busana

dan rias yang disesuaikan dengan peranannya merupakan salah satu unsur keindahan seni

tariyang disebut....

5. Pola lantaigerak adalah ....

6. Teknik dusel adalah ... .

7. Komposisi dalam menggambar bentuk diartikan sebagai ...

B. Musik daerah disebut juga musik ....

9. Desain bawah adalah ....

10. Desain atas adalah ....

11. Sandiwara artinYa ....

12. Drama yang menceritakan hal-halyang mengharukan, menyedihkan sekaligus humordan

lawakan yang menghibur penonton disebut drama .'..

13. Tujuan melakukan latihan keterampilan olah tubuh dalam berteater adalah ....

14. Pengertian seni menurut Plato adalah ....

15. Nilaiseniterletak dalam kepekaan dan kehalusan pengungkapan, sehingga segala sesuatu

yang bersifat baik, arif dan berjiwa luhur, penuh renungan, agung dapat ditampilkan dalam

i media, baik secara tersirat maupun tersurat disebut nilai .'..

t"1i ' ifrfp. Sent Budaya Kelas VII Semester Gasal -6



C. Jaiaablah pertanyaan-per,ianyaan di bawah ini dengan singkat dan ielasl

''1 ,.?:a->Kan oerbedaan anl:a!'a musik rakyatdengafi rnusik klasikl

Apakah pengertian seni?

a
J
-j

J
j

J

I,
-ts Jawab:

. 
3.', Apakah yang disebut dengan menggambarkan bentuk?

t\.J
Jawao: 

-

I
I
J

t
i
J

(latslur :


