
Ujian Tengah Semester 
Pengenalan Teknologi Dasar (PTD) 

Kelas VII 
 
1. Batik berasal dari kata amba dan tik yang berarti ...  

a. Menggambar, titik   c.  Menulis, garis 
b. Menulis, titik    d.  Menggambar, garis 

2. Dari segi istilah, definisi Batik adalah ... 
a. Kain yang memiliki motif 
b. Kain yang dibuat menggunakan canting sebagai alat dan malam sebagai perintang warna 
c. Kain yang di dalam motifnya terdapat banyak titik dan garis 
d. Kain yang dibuat oleh puteri keraton dan dipakai pada acara-acara adat 

3. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam membatik, kecuali ...  
a. Gawangan    c.  Sodet 
b. Dingklik     d.  Wajan 

4. Seiring berkembangnya teknologi, alat-alat membatik juga dikembangkan untuk mempermudah 
proses produksi seperti yang disebutkan berikut kecuali ... 
a. Kompor listrik    c.  Mesin pewarna 
b. Canting listrik    d.  Mesin pembuat kain 

5. Jenis kain berikut yang tidak dapat dibatik yaitu ...  
a. Katun     c.  Sutera 
b. Wol     d.  ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) 

6. Bahan pembuat canting cap adalah ... 
a. Besi     c.  Tembaga 
b. Baja     d.  Alumunium 

7. Pewarnaan alami batik yang menghasilkan warna merah berasal dari ... 
a. Kulit pohon mengkudu   c.  Daun Indigofera 
b. Kunyit     d.  Kayu pohon mangga 

8. Salah satu jenis pewarna sintetis (kimia) yaitu ... 
a. Reaktif     c.  Procion 
b. Napthol    d.  Rhemasol 

9. Berikut merupakan alasan mengapa Batik dikukuhkan oleh UNESCO milik bangsa Indonesia, 
kecuali... 
a. Batik merupakan ikon budaya Indonesia 
b. Telah menjadi sumber kehidupan bagi banyak rakyat Indonesia 
c. Keindahan dan keunikan produk tekstil buatan tangan 
d. Proses membuat Batik lama 

10. Hari Batik Nasional jatuh pada tanggal ... 
a. 2 Oktober 2008   c.  12 Oktober 2009 
b. 12 Oktober 2008   d.  2 Oktober 2009 

11. Motif berikut merupakan motif geometris, kecuali ... 
a. Kawung    c.  Parang 
b. Ceplok     d.  Bunga 

  



12. Salah satu negara yang mempengaruhi motif Batik Indonesia adalah ... 
a. Tiongkok    c.  Afrika Selatan 
b. Malaysia    d.  Jepang 

13. Batik mulai berkembang pada zaman kerajaan Majapahit, sekitar akhir abad ke... 
a. XVI     c. XVIII 
b. XVII     d. XIX 

14. Apa fungsi malam dalam membatik ? 
a. Untuk menghasilkan warna coklat c.  Sebagai alat menggambar pola 
b. Sebagai zat perintang warna  d.  Memperjelas gambar pensil 

15. Berikut langkah yang dapat dilakukan agar malam tidak menyumbat canting, kecuali 
a. Meniup lubang kecil tempat keluarnya malam 
b. Memegang canting 45o dengan posisi kepala canting di bawah 
c. Menusuk lubang canting dengan ijuk atau kawat tipis 
d. Membersihkan wajan dari endapan malam kotor 

16. Batik berperan besar dalam meningkatkan ekonomi Indonesia karena hal-hal berikut ini, kecuali 
... 
a. Batik merupakan salah satu industri padat karya 
b. Batik menghasilkan devisa negara yang besar dari perdagangan Internasional 
c. Permintaan seragam Batik di Indonesia sangat tinggi 
d. Harga Batik sangat mahal 

17. Batik mulai berkembang hampir di seluruh penjuru Indonesia, namun masih ada beberapa 
daerah yang belum memiliki batik, salah satunya yaitu ... 
a. Banten     c.  NTB 
b. Papua     d.  Kalimantan Barat 

18. Motif andalan dari Batik Bogor ada dua, yaitu Hujan Gerimis dan ... 
a. Kawung Talas    c.  Parang Kujang 
b. Kujang Kijang    d.  Bunga Bangkai 

19. Motif khas Cirebon yaitu ... 
a. Sidomukti    c.  Parang Rusak 
b. Mega Mendung   d.  Parang Kusumo 

20. Indonesia telah memiliki Museum Batik yang berlokasi di Kota ... 
a. Pekalongan    c.  Solo 
b. Yogyakarta    d.  Cirebon 

21. Salah satu tokoh Indonesia yang mengenalkan Batik melalui dunia fashion yaitu ... 
a. Ramli     c.  Oscar Lawalata 
b. Ivan Gunawan    d.  Iwan Tirta 

22. Pakem-pakem dalam membatik di zaman dulu yaitu kecuali ... 
a. Membatik dari kiri ke kanan  c.  Tidak sedang haid 
b. Membatik dari atas ke bawah  d.  Tidak melebihi waktu Maghrib 

23. Saat ini, Batik mulai mengakar pada kehidupan bermasyarakat karena hal-hal berikut, kecuali ... 
a. Batik dipakai oleh kalangan-kalangan tertentu 
b. Batik mulai dipakai dalam berbagai acara dan kegiatan 
c. Batik dapat dijadikan produk lain selain pakaian 
d. Tiap daerah mulai mengembangkan Batik dengan ciri khas masing-masing 



24. Pelajar dapat berperan serta melestarikan nilai-nilai Batik dalam pendidikan melalui kegiatan-
kegiatan yang disebutkan di bawah ini, kecuali... 
a. Mengikuti pelajaran Batik  c.  Mengadakan pameran Batik 
b. Mengubah pakem Batik  d.  Mengunjungi museum Batik 

25. Contoh peranan pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan Batik adalah sebagai 
berikut kecuali ... 
a. Mengajak pengrajin untuk turut serta dalam pameran Batik 
b. Mengayomi pengrajin Batik dalam organisasi DEKRANASDA 
c. Menghimpun para pengrajin Batik dalam Koperasi Batik 
d. Memantau kegiatan produksi Batik 

26. Alasan Batik Printing tidak termasuk dalam jenis Batik yaitu ... 
a. Karena tidak menggunakan malam 
b. Karena menggunakan komputer 
c. Karena cepat pengerjaannya 
d. Karena memiliki motif Batik 

27. Setiap motif Batik memiliki filosofi. Motif yang menceritakan seorang Permaisuri yang hatinya 
berbunga karena Raja yang perhatian kembali kepadanya, yaitu motif ... 
a. Sido Mukti    c.  Truntum 
b. Parang Rusak    d.  Ragen Panganten 

28. Berikut ini bukan merupakan bahan pokok pembuat malam 
a. Gondorukem    c.  Parafin 
b. Mata Kucing    d.  Minyak Tanah 

29. Malam mendidih pada suhu ... 
a. 70-80oC    c.  90-100oC 
b. 80-90oC    d.  100-110oC 

30. Dalam proses melorod (perebusan), malam akan lebih mudah meluruh jika diberi tambahan ... 
a. Soda Abu    c.  Soda Kue 
b. Soda Api    d.  Nitrit 

31. Bahan alami ayng digunakan untuk mencuci kain Batik, yaitu ... 
a. Detergen    c.  Lerak 
b. Gondorukem    d.  Mata kucing 

32. Presiden Indonesia yang pertama kali mengenalkan Batik saat Konferensi PBB yaitu ... 
a. Soekarno    c.  Soeharto 
b. B.J Habibie    d.  Abdurrahman Wahid 

33. Memasarkan Batik di dunia Internasional dapat dilakukan dengan hal-hal berikut, kecuali... 
a. Membeli produk luar negeri 
b. Mengadakan pameran Batik berskala Internasional 
c. Memberi informasi mengenai Batik melalui internet 
d. Menampilkan Batik di festival pertukaran budaya 

34. Batik sebagai industri kretif memiliki komponen sebagai berikut, kecuali ... 
a. Keahlian    c.  Ketekunan 
b. Kreatifitas    d.  Pasrah 

  



35. Agar ramah lingkungan, limbah Batik dapat diolah dengan cara berikut, kecuali ... 
a. Menggunakan kembali obat pewarnaan 
b. Membuat produk kerajinan dari kain perca Batik 
c. Memanaskan larutan sisa pencelupan 
d. Mengubur larutan sisa pencelupan 

36. Agar Batik tidak cepat pudar, perlu dilakukan perawatan sebagai berikut, kecuali... 
a. Tidak dijemur di bawah sinar matahari langsung 
b. Disimpan bersamaan dengan kapur barus 
c. Mencuci menggunakan lerak 
d. Tidak menyetrika dengan suhu terlalu panas 

37. Perkembangan teknologi berpengaruh pada perubahan-perubahan di masyarakat, tak 
terkecuali dalam perkembangan Batik. Berikut merupakan penerapan teknologi dalam Batik, 
kecuali ... 
a. Mengembangkan Batik Fraktal 
b. Memasyarakatkan produk Batik melalui internet 
c. Membuat motif Batik dengan bantuan komputer 
d. Mengembangkan pembuatan Batik dengan mesin 

38. Alat berikut tidak termasuk alat-alat ukur yang digunakan dalam pembuatan Batik, yaitu ... 
a. Penggaris     c.  Gelas ukur 
b. Termometer     d.  Timbangan 

39. Agar pembatik saat bekerja aman, benar, dan sadar lingkungan, perlu melakukan prosedur-
prosedur berikut ini, kecuali ... 
a. Menggunakan celemek (apron) 
b. Berada terlalu dekat dengan kompor 
c. Cukup penerangan (cahaya) di tempat membatik 
d. Menggunakan sarung tangan saat proses pewarnaan 

40. Menggambar pola Batik pada dasarnya adalah menarik garis dengan tangan bebas. Untuk 
menghasilkan kualitas gambar terbaik di kain dapat melakukan kiat-kiat berikut ini, kecuali... 
a. Menggunakan pensil 5B/6B untuk tingkat kehitaman yang lebih 
b. Menggambar pola garis lurus menggunakan bantuan penggaris 
c. Menghapus gambar-gambar yang salah 
d. Memberi pemberat saat pemindahan pola ke kain 

 
= Good Luck for Your Test = 

  



Kunci Jawaban 
1. B  11. B  21. C 
2. B  12. B  22. B 
3. C  13. D  23. D 
4. B  14. C  24. A 
5. C  15. B  25. B 
6. A  16. A  26. B 
7. D  17. D  27.D 
8. D  18. B  28. B 
9. A  19. A  29. B 
10. C  20. B  30. C 
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