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ABSTRAK 

 

Rutni Mandasari Br Purba, NIM 2113151038, Analisis Penerapan Ornamen 

Tradisional Karo Pada Museum Pusaka Karo Di Berastagi Ditinjau 

Menurut Bentuk, Warna, Teknik dan Penempatan, Jurusan Seni Rupa, 

Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni,  

Universitas Negeri Medan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan bentuk, warna, teknik 

dan penempatan ornamen yang terdapat pada Museum Pusaka Karo di Berastagi. 

 Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh ornamen Karo  

yang terdapat pada Museum Pusaka Karo di Berastagi. Sampel dalam penelitian 

ini adalah 27 (dua puluh tujuh) jenis motif ornamen Karo yang diterapkan pada 

Museum Pusaka Karo di Berastagi.  

Metode penlitian yang digunakan adalah metode deskriptip kualitatif  

untuk mengumpulkan informasi atau membuat gambaran yang  sejelas-jelasnya  

mengenai objek yang akan diteliti berdasarkan data yang ada dan menerangkan 

data sesuai  fakta yang ada dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Museum Pusaka Karo di Berastagi menerapkan motif ornamen tradisional Karo 

yang terdapat banyak motif hewan, tumbuh-tumbuhan dan geometris. Motif 

ornamen yang paling banyak digunakan yaitu motif Tutup Dadu/Cimba Lau. 

Penerapan bentuk ornamen yang terdapat pada Museum Pusaka Karo ada  

yang masih sesuai dengan bentuk aslinya dan ada juga motif ornamen mengalami 

perubahan dari bentuk aslinya itu dibuat karena kreatifitas tukang mengukir yang 

membuat baik bentuk, warna, teknik dan penempatan ornamen tersebut. Salah 

satu bentuk ornamen yang mengalami perubahan yaitu motif Teger Tudung  

dimana bentuk aslinya sangat berbeda sekali dan arah nya juga ke samping bukan 

ke atas dan tidak memiliki makna lagi bagi masyarakat Karo. Penempatan 

ornamen pada Museum Pusaka Karo ini diletakkan sembarang tempat seperti 

motif Pengeret-ret dimana terdapat penempatan yang secara horizontal dan 

vertikal sehingga kehilangan fungsi ornamen yang diterapkan tersebut.  Penelitian 

ditemukan sekitar dua puluh tujuh motif ornamen yang terdapat pada Museum 

Pusaka Karo di Berastagi baik yang asli juga motif yang sudah digabungkan 

dengan simbol-simbol lain. 
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