
 
 

ABSTRAK 
 

L. Susianty Simamora, NIM. 209351012, Analisis Hasil Karya Poster 

Lingkungan Hidup Oleh Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Lae Parira Kabupaten 

Dairi T.A 2013/2014 Jurusan Pendidikan Seni Rupa Program Studi S-1, 

UNIMED. 

Membuat karya poster merupakan salah satu sub pokok bahasan pada mata 

pelajaran Seni Budaya di kelas X SMA Negeri 1 Lae Parira. Menurut pendapat 

penulis berdasarkan hasil observasi, tingkat kualitas karya poster siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Lae Parira terlihat kurang baik. Bagaimana tingkat kualitas karya 

poster siswa menurut pendapat evaluator dalam penelitian ini? Apakah sangat 

baik, baik, cukup baik, atau tidak baik? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat kualitas karya poster siswa kelas X ditinjau dari kesesuaian 

gambar dengan tema dan kesesuaian tata letak (layout) pada gambar di SMA N 1 

Lae Parira T.A. 2013/2014. 

 

Sampel penelitian ini sebanyak 35 karya yang diambil secara acak dengan teknil 

cluster random sampling  dari 140 karya yang merupakan total penelitian. Data 

yang dikumpul dari SMA N 1 Lae Parira kemudian dilakukan pengamatan dengan 

mengisi angket penilaian oleh tiga evaluator. Data ditabulasikan ke dalam bentuk 

tabel dan dipersentasekan rata-ratanya dengan instrumen: Kesesuaian gambar 

dengan tema, Kesesuaian Tata letak (layout) pada gambar. 

 

Hasil ketiga evaluator digabungkan dan dicari nilai rata-ratanya. Dari perolehan 

nilai rata-rata, data dikategorikan  dengan kategori sangat baik sebanyak 0 karya,  

kategori baik sebanyak 3 karya. kategori cukup baik sebanyak 27 karya, kategori 

tidak baik sebanyak 5 karya. Secara keseluruhan, tingkat kualitas karya poster 

siswa kelas X SMA N 1 Lae Parira Ditinjau melalui kesesuaian gambar dengan 

tema mendapat nilai 81.35 dengan kategori cukup baik. Secara keseluruhan  

tingkat kualitas karya poster siswa kelas X SMA N 1 Lae Parira ditinjau melalui 

kesesuaian tata letak atau layout pada gambar mendapat nilai 78.07 dengan 

kategori cukup baik. 

 

Penelitian yang dilakukan  dengan mengkategorikan hasil evaluator yang telah 

dilakukan oleh ketiga evaluator dapat disimpulkan bahwa secara umum nilai 

kualitas yang diperoleh karya poster siswa kelas X SMA N 1 Lae Parira T.A 

2013/2014 dikategorikan cukup baik. 
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