PENILAIAN TENGAH SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN 20../20..
Mata Pelajaran
Kelas

: Seni Budaya
: VIII (Delapan)

Hari/Tanggal : ……………………
Waktu
:…………………….

A. Pilihlah jawaban yang tepat !
1. Di bawah ini merupakan alat musik yang termasuk ke dalam jenis alat musik ritmis adalah….
a. Biola
b. Tamborin
c. Piano
d. Gitar
2. Pengumuman atau iklan berbentuk gambar atau tulisan yang ditempelkan di dinding, tembok, atau tempat-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

tempat umum yang strategis agar mudah diketahui banyak orang”. Pada kalimat tersebut merupakan
pengertian dari . . . .
a. Reklame
b. Slogan
c. Iklan
d. Poster
Teknik pembuatan poster dengan komputer menggunakan software . . . .
a. corel draw
b. excel
c. powerpoint
d. pinale
“Suatu sarana menyampaikan pesan melalui gambar dan memiliki bentuk seni yang menggunakan gambargambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita”. Penggalan
kalimat tersebut merupakan sebuah pengertian dari . . . .
a. Vignette
b. Ragam Keunikan
c. Menggambar komik
d. Cerita bergambar
Ciri utama dari komik adalah mempunyai sifat . . . .
a. Sederhana
b. Lucu
c. Menarik untuk dibaca
d. Cerah
Komik menurut fungsinya menyampaikan pesan secara singkat menggunakan . . . .
a. Sandi
b. Suara
c. Sinyal
d. Kata dan gambar
Langkah-langkah dalam menggambar komik adalah . . . .
a. tema, tokoh, plot, konflik, dan tamat
b. tema, tokoh, plot, kejadian, dan tamat
c. tema, tokoh, plot, nyata, dan tamat
d. tema, tokoh, plot, menarik dan tamat
Pensil yang memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis adalah . . . .
a. tanda B
b. tanda H
c. tanda HB
d. tanda 2B
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B. Jawabannya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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