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ABSTRAK 

 

Ayu Harti, NIM 2141151006, “Analisis Eksperimen Pembuatan Topeng 

Berbahan Kertas Siswa Kelas XII SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara 

Ditinjau Dari Bahan, Teknik dan Proses Pembuatan T.A 2018/2019”. 

Program studi Pendididkan seni Rupa, Fakultas bahasa Dan Seni, 

Universitas Negeri Medan. 

Seni Budaya yang berperan penting dalam perkembangan dan kebutuhan siswa 

karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan. Pembelajaran Seni Budaya 

dilakukan dengan memberikan pengalaman estetik yang mencakup konsepsi, 

apresiasi, kreasi dan koneksi. Maka dari itu penulis melakukan penelitian ini yang 

dilatarbelakangi dari kurangnya nilai formatif siswa dalam pelajaran seni budaya, 

kuranya minat siswa dalam pelajaran seni rupa, belum pernahnya siswa berkarya 

3D maka kurangnya pemahaman dan kemampuan siswa dalam berkarya seni rupa 

khususnya topeng berbahan kertas dan dari dampak kurangnya minat siswa 

membuat mereka kurang kreatif dalam memanfaatkan bahan bekas dalam 

kehidupan sehari-hari seperti kertas.Dengan demikian penulis merumuskan 

masalah yaitu bagaimana memanfatkan bahan kertas bekas menjadi karya seni 

3D, apa saja alat dan bahan dalam pembuatan karya topengdari bahan kertas, 

bagaimana teknik pembuatan topeng berbahan kertas. Tujuan penelitian iniyaitu 

untuk meningkatkan kreatifitas, keterampilan, yang kemudian membangkitkan 

jiwa anak untuk lebih aktif, dan berani berekspresi serta memiliki jiwa yang 

percaya diri dalam berkarya seni rupa khususnya seni topeng. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan sampel 21 karya topeng siswa 

kelas XII yang diambil dengan teknik probality sampling. Instrumen penelitian ini 

menggunakan kamera sebagai dokumentasi dan lembar pengamatan untuk 

menyaring data.Teknik analisis data ini menggunakan test, observasi serta 

menggunakan lembar penilaian dengan tiga aspek penilaian yaitu desain, bentuk, 

finishing. Secara keseluruhan karya siswakelas XII SMK Kesehatan Haji 

Sumatera Utara ditinjau dari bahan dan teknik pembuatan pada aspek desain 

memperoleh nilai = 86 dengan kategori baik. Kemudian pada aspek bentuk 

memperoleh nilai = 83 dengan kategori baik. Dan pada aspek finishing 

memperoleh nilai = 83 dengan kategori baik. Berdasarkan data diatas maka 

keseluruhan karya siswakelas XII SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara Ditinjau 

Dari Bahan dan Teknik Pembuatan dengan aspek penilaian desain, bentuk serta 

finishing dikategorikan baik dengan total nilai 252 dan rata-rata = 84 . Jadi dapat 

disimpulkan bahwa hasil pembuatan karya topeng berbahan kertas siswa kelas XII 

SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara Ditinjau Dari Bahan, Teknik dan Proses 

Pembuatan telah tergolong baik. 
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