KISI-KISI UJIAN SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KOMPUTER (USPBK)
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan

: Dasar Seni Broadcasting dan Film (C2 Seni Broadcasting dan Film)
: SMK Negeri 1 Blitar

Kompetensi Dasar

Level Kognitif

Materi

Indikator Soal

Bentuk
Soal

Jumlah
soal

Mapel Komunikasi massa
3.1. Memahami Dasar2
Komunikasi

3.2. Memahami Undangundang dan Regulasi
Media Audio Visual
3.3. Menerapkan dasardasar jurnalistik

3.4. Memahami bentukbentuk komunikasi

Pengetahuan
dan
Pemahaman
Pengetahuan
dan
Pemahaman
Pengetahuan
dan
Pemahaman

Deskripsi komunikasi

Siswa dapat menjelaskan tentang komunikasi
dengan tepat

PG

3/1 *)

Proses komunikasi

Disajikan gambar diagram alur siswa dapat
menjelaskan pengertian komunikasi dengan tepat

PG

3/1 **)

Undang Undang penyiaran

Disajikan isi materi undang-undang penyiaran no.
32 tahun 2002 siswa dapat menjelaskan maksud
dari isi siaran dengan tepat

PG

3/1

pemahaman

Dasar jurnalistik

Disajikan gambaran pekerjaan siswa memahami
makna kata tentang jurnalistik dengan tepat
Disajikan materi secara singkat menjelaskan
pengertian dari materi tersebut dengan tepat
Disajikan materi tentang bentuk komunikasi ,
siswa dapat mendiskripsikan bentuk komunikasi
dengan tepat
Disajikan gambaran peristiwa siswa dapat
menjelaskan fungsi dari komunikasi dengan tepat
Disajikan gambar siswa dapat menjelaskan jenis
komunikasi dengan tepat

PG

3/1

Uraian

5/1

PG

3/1

PG

3/1

PG

3/1

PG

3/1

Aplikasi

Bentuk komunikasi

pemahaman

Fungsi komunikasi

3.6 Menerapkan komunikasi Aplikasi
dengan menggunakan
sistem dua arah
3.7 Mengidentifikasi segmen Aplikasi

Jenis komunikasi

Segmentasi

Disajikan gambar siswa dapat menentukan

Kompetensi Dasar

Level Kognitif

Materi

Audiens
3.8 Mengidentifikasi
karakteristik media
komunikasi massa

3.11 Mengevaluasi jenisjenis komunikasi
massa

Bentuk
Soal

Jumlah
soal

PG

3/1

PG

3/1

PG

3/1

Uraian

5/1

PG

3/1

PG

3/1

PG

3/1

PG

3/1

PG

3/1

karakteristik segmentasi audiensnya dengan tepat
Aplikasi

Pengetahuan
dan
pemahaman
3.9 Menganalisis efek pesan Aplikasi
dan efek media

3.10 Menganalisis materi
presentasi

Indikator Soal

Karakteristik media massa

Efek media

Pengetahuan
dan
pemahaman
Aplikasi

Materi presentasi

Aplikasi

Jenis-jenis komunikasi

Disajikan jenis media siswa dapat menjelaskan
karakteristik media dengan tepat
Disajikan berbagai jenis karakteristik media siswa
dapat menganalisis berdasarkan jenis media
dengan tepat
Disajikan permasalahan tentang efek media siswa
dapat menjelaskan pengaruh efek media dengan
tepat
Disajikan jenis media siswa dapat menjelaskan
efek yang ditimbulkan media tersebut dengan
tepat.
Disajikan materi-materi siswa dapat menentukan
jenis materi apa yang cocok untuk presentasi
dengan benar
Disajikan ciri-ciri media siswa dapat menjelaskan
jenis-jenis komunikasi

Mapel Produksi Audio Visual
3.1. Menerapkan prosedur Aplikasi
kesehatan,
keselamatan dan
Aplikasi
keamanan kerja
3.2. Menerapkan gambar
vektor

Pemahaman

Prosedur K3
Peralatan K3

Gambar vektor

Disajikan ilustrasi sebuah pekerjaan, siswa dapat
menentukan standar keamanan kerja
Disajikan jenis pekerjaan siswa dapat
menyebutkan peralatan yang dibutuhkan untuk K3
dengan tepat
Disajikan gambar, siswa dapat menentukan jenis
gambar yang tampil dengan tepat

Kompetensi Dasar

Level Kognitif

Materi

Indikator Soal

Jumlah
soal
3/1

PG

3/1

Aplikasi

Aplikasi gambar vektor

Pengetahuan

Gambar bitmap

Aplikasi

Aplikasi gambar bitmap

Disajikan teknik cara mengolah gambar bitmap
siswa dapat menjelaskan fungsi dari teknik
tersebut dengan tepat

PG

3/1

3.4. Menganalisis efek
gambar statis

Pengetahuan

Gambar Statis

PG

3/1

3.5

Menganalisis desain
produksi

Pengetahuan

Desain produksi

PG

3/1

3.6 Menerapkan Fotografi
dasar

Pengetahuan

Peralatan Fotografi

PG

3/1

aplikasi

Teknik fotografi

Uraian

5/1

Aplikasi

Tata kamera

PG

3/1

Pengetahuan

Tata kamera

PG

3/1

3.8 Menerapkan tata suara
dasar

pengetahuan

Tata suara

PG

3/1

3.9 menerapkan editing
dasar

Aplikasi

Editing dasar

Disajikan berbagai jenis benda dapat
menentukan klasifikasi gambar statis dengan
tepat
Disajikan perencanaan produksi siswa dapat
menentukan jenis naskah untuk produksi acara
dengan tepat
Disajikan klasifikasi fungsi peralatan iswa dapat
menentukan bagian-bagian kamera dengan tepat
Disajikan prinsip dasar fotografi dasar siswa dapat
menentukan teknik yang digunakan
Disajikan berbagai gerakan kamera siswa dapat
menentukan jenis gerakan kamera dengan tepat
Disajikan teknik pengambilan gambar siswa dapat
menentukan jenis pengambilan gambar dengan
tepat
Disajikan berbagai peralatan tata suara siswa
dapat menjelaskan jenis peralatan tata suara
dengan tepat
Disajikan berbagai software siswa dapat
menentukan software pengolah gambar bitmap

PG

3/1

3.3. Menerapkan gambar
bitmap

3.7 Menerapkan tata
kamera dasar

Disajikan teknik cara mengolah gambar vector
siswa dapat menjelaskan fungsi dari teknik
tersebut dengan tepat
Disajikan berbagai software siswa dapat
menentukan software pengolah gambar bitmap
dengan tepat

Bentuk
Soal
PG

Kompetensi Dasar

Level Kognitif

Materi

Indikator Soal

Bentuk
Soal

Jumlah
soal

PG

3/1

Uraian

5/1

PG

3/1

PG

3/1

PG

3/1

PG

3/1

PG

3/1

uraian

5/1

PG

3/1

PG

3/1

dengan tepat
Pengetahuan

Pengetahuan
3.10 Mengevaluasi apresiasi pengetahuan
karya audio visual

3.1 Menganalisis sejarah
perkembangan media
3.2 Menganalisis estetika
seni audio visual

Penalaran

Software editing

Disajikan contoh teknik perekaman audio siswa
dapat menjelaskan fungsi software editing audio
dengan tepat
Software editing
Disajikan contoh gambar siswa dapat menjelaskan
fungsi software editing dengan tepat
Apresiasi karya
Disajikan berbagai jenis karya siswa dapat
mengelompokkan karakteristik evaluasi karya
dengan tepat
MAPEL DASAR SENI AUDIO VISUAL
Sejarah media

Pengetahuan

Seni

Pengetahuan

Seni

3.3 Mengklasifikasi jenisjenis media audio
visual

Pengetahuan

Jenis Audio

Pengetahuan

Jenis media

3.4 Mengklasifikasi
format/genre media
audio visual
3.5 Mengklasifikasikan
peralatan audio visual

Pengetahuan

Genre media

Pengetahuan

Peralatan video

Disajikan jenis media peserta didik menentukan
tokoh penemu media tersebut dengan tepa
Disajikan teknik hasil pengambilan gambar
peserta didik menentukan type shoot dari teknik
tersebut dengan tepat
Disajikan teknik hasil pengambilan gambar
peserta didik menentukan jenis teknik tersebut
dengan tepat
Disajikan jenis media peserta didik menjelaskan
jenis media tersebut dengan tepat
Disajikan jenis media peserta didik menentukan
karakteristik media tersebut
Disajikan jenis program acara peserta didik
menentukan format/genre program acara di
media tersebut dengan benar
Disajikan jenis peralatan video peserta didik
menentukan fungsi dari media tersebut dengan
benar

Kompetensi Dasar

Level Kognitif

Materi

Pengetahuan

Peralatan audio

3.6 Mengklasifikasikan kru
produksi

Pengetahuan

Kru produksi

3.7 Menganalisis naskah
audio visual

Pengetahuan

Naskah

3.8 Menganalisis media
diigital
3.9 Mengevaluasi hasil
Produksi Audio Visual

Pengetahuan

Media digital

Pengetahuan

Evaluasi produksi

Keterangan :
*) 3/1 : 3 soal dengan tingkat kesulitan setara di ujikan 1 soal
**) 4/2 : 4 soal dengan tingkat kesulitan setara di ujikan 2 soal

Indikator Soal
Disajikan jenis peralatan audio peserta didik
menentukan fungsi dari media tersebut dengan
benar
Disajikan jenis kru produksi peserta didik
menjelaskan peran dari kru tersebut tersebut
dengan tepat
Disajikan karakteristik naskah peserta didik
menjelaskan karakter dari naskah tersebut
dengan tepat
Disajikan jenis media peserta didik menentukan
jenis media digital tersebut dengan tepat
Disajikan jenis karya peserta didik menentukan
teknik pengambilan gambar yang digunakan
tersebut dengan tepat

Bentuk
Soal
PG

Jumlah
soal
3/1

PG

3/1

PG

3/1

PG

3/1

PG

3/1

