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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, pembahasan 

dan temuan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam pelatihan 

membuat topeng berbahan kertas pada siswa kelas XII di SMK Kesehatan Haji 

Sumatera Utara T.A 2018/2019, dengan teknik cetakmembuat siswa semakin 

tertarik dalam berkarya seni rupa, serta memotivasi siswa semakin semangat 

dalam belajar hal-hal baru yang belum mereka ketahuiterlihat mereka sangat 

antusias sekali sehingga membuat mereka memiliki ide-ide baru yang ingin 

dikembangkan. Dari hasil pelatihan pembuatan topeng berbahan kertas yang 

peneliti lakukan pada siswa di sekolah tersebut terlihat hasil yang cukup 

memiaskan dan dapat dilihat dari hasil karyanya yang telah dinilai oleh tim 

validatormaka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan tingkat kualitas hasil karya membuat topeng dengan 

teknik cetak kertas yang dibuat oleh siswa kelas XIIdi SMK Kesehatan 

Haji Sumatera Utara, berdasarkan aspek desain, bentuk, dan finishing 

sudah tergolong baik dengan memperoleh nilai rata-rata mencapai 84. 

2. Secara keseluruhan  hasil penilaian membuat topeng dengan teknik cetak 

kertas yang dibuat oleh siswa kelas XII di SMK Kesehatan Haji Sumatera 

Utara, pada aspek penilaian desain memperoleh nilai 86 dengan kategori 

baik. 
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3. Secara keseluruhan  karya karya eksperimen membuat topeng dengan 

teknik cetak kertas yang dibuat oleh siswa kelas XII di SMK Kesehatan 

Haji Sumatera Utara, pada aspek penilaian bentuk memperoleh nilai 83 

dengan kategori baik. 

4. Secara keseluruhan  karya karya eksperimen membuat topeng dengan 

teknik cetak kertas yang dibuat oleh siswa kelas XII di SMK Kesehatan 

Haji Sumatera Utara, pada aspek penilaian finishing memperoleh nilai 83 

dengan kategori baik. 

 Menurut data yang diperoleh bahwa siswa kelas XII di SMK Kesehatan 

Haji Sumatera Utara, sudah cukup mampu dalam membuat topeng dengan hasil 

maksimal walaupun terlihat dari data awal yang diperoleh mereka memiliki nilai 

yang kurang baik dan diperkirakan tidak akan mampu mencapai hasil yang 

maksimal, tetapi setelah dilakukan pelatihan pembuatan karya 3D yaitu seni 

topeng yang dilihat dari data hasilindikatordesain, bentuk dan finishing.Dari tim  

penilai maka hasilnya rata-rata siswamemperoleh nilai dengan kategori baik. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian pembuatan topeng berbahan kertas di SMK 

Kesehatan Haji Sumatera Utara, maka peneliti meberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi siswa, agar dapat mengkaji kembali pentingnya memiliki 

pengetahuan dan kemampuan siswa dalam belajar mebuat topeng mulai 

dari pemilihan desain hingga akhir finishing. 
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2. Bagi guru, sebaiknya dapat menambah pengetahuan dan kemampuan yang 

lebih dalam lagi tentang pembuatan topeng sehingga dapat diajarkan pada 

siswa.  

3. Bagi sekolah, dukungan dan perhatian dari kepala sekolah terhadap tugas 

mengajar guru di kelas sangat dibutuhkan. Memberi motivasi dan saran-

saran kepada guru untuk membuat dan menggunakan berbagai metode 

pembelajaran yang diharapkan dapat memperkecil hambatan peserta didik 

dalam memahami suatu materi pelajaran. 

4. Bagi peneliti atau mahasiswa, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 

dan memperbanyak referensi dalam penulisan. 

 


