
 

 

CONTOH SOAL SENI BUDAYA KELAS 10 SEMESTER 1 

CALWRITERSSFV.COM | CONTOH SOAL SENI BUDAYA KELAS 10 

A. Jawaban pertanyaan dibawah ini! 

 

1. Berikut ini yang merupakan teknik pembuatan keramik adalah…. 
a. teknik air brush 

b. teknik arsir 
c. teknik dussel 

d. teknik slab 
e. teknik pemalaman 

2. Unsur rupa paling dasar adalah…. 
a. Titik 

b. Garis 
c. Bidang 
d. Tekstur 
e. Ruang 

3. Pensil berwarna hitam arang yang menmpunyai goresan tebal dan lebar adalah…. 

a. pensil 2B 
b. pensil H 

c. pensilHB 
d. konte 

e. pensil berwarna 
4. Karya seni patung termasuk karya seni rupa…. 

a. 1 dimensi 
b. 2 dimensi 
c. 3 dimensi 
d. Kerajinan 
e. Terapan 

5. Cabang seni rupa yang menciptakan alat komunikasi dengan gambar adalah…. 
a. seni lukis 
b. seni patung 
c. seni kriya 
d. seni kerajinan 
e. desain komunikasi visual 

6. Dalam mengolah garis, warna bentuk, tekstur, dan gelap terang, artinya seseorang 
seniman melakukan proses…. 

a. Batiniah 
b. Lahiriah 
c. Ekspresi 
d. Repetisi 
e. Apresiasi 

7. Suatu lukisan akan ada kesan jauh dan dekat dengan adanya gelap terang. Warna gelap 
akan memberi kesan…. 
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a. Suram 

b. Keburukan 
c. Jauh 
d. Dekat 
e. Sedih 

8. Warna yang mempunyai intensitas yang tinggi akan berkesan…. 
a. Suram 
b. Sedih 
c. Lembut 
d. Mencolok dan berefek tegas 

e. Menakutkan 
9. Teknik melukis pada media tembok disebut…. 

a. Pointilis 
b. Tempra 
c. Aquarel 
d. Spray 
e. Al fesco 

10. Seni kriya seperti keramik, pada awalnya diciptakan untuk…. 
a. memenuhi fungsi tertentu dalam hidup sehari-hari 
b. memenuhi fungsi sebagai karya seni 
c. menciptakan daya tarik bagi wisatawan asing 
d. membuat nama seniman terangkat dengan pameran seni kriya 

e. menciptakan riset bagi perkembangan seni rupa modern 
11. Alat untuk menggambar yang warnanya hitam kelam dan mengkilap adalah…. 

a. Krayon 

b. Arang 
c. Pastel 
d. Tinta  bak 
e. Spidol 

12. Teknik yang digunakan untuk membuat reklame visual adalah…. 
a. Aquarel 
b. Pointilis 
c. Spray 

d. Dussel 
e. Plakat 
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B. Kunci jawaban diatas. 

 

1. D 

2. A 

3. C 

4. C 

5. E 

6. D 

7. D 

8. D 

9. B 

10. B 

11. D 

12. C 
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