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ABSTRAK   

Triatmiko, Apris. 2005. Studi Tentang Topeng Pada Kesenian Dongkrek di Desa 
Mejayan, Caruban Kabupaten Madiun. Skripsi, Program Studi 
Pendidikan Seni Rupa, Jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra, 
Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Drs. Robby Hidajat, 
M.Sn. (2) Drs. AAG Arimbawa.  

Kata Kunci:  Topeng Dongkrek Desa Mejayan.   

Topeng termasuk salah satu dari benda budaya yang memiliki nilai seni 
yang tinggi. Banyak sekali jenis dari topeng; ada topeng Malangan, topeng 
Yogyakarta, dan topeng Surakarta. Topeng sering digunakan sebagai media dalam 
seni pertunjukan. Salah satunya adalah kesenian Dongkrek. Topeng pada kesenian 
Dongkrek ini memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan topeng-
topeng yang lain. Karakteristik yang ada pada topeng Dongkrek ini terletak pada 
bentuk dan motifnya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai latar belakang dan 
bentuk topeng Dongkrek di desa Mejayan, Caruban kabupaten Madiun.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh topeng yang ada di Indonesia, 
sedangkan sampelnya adalah topeng Dongkrek didesa Mejayan, Caruban 
kabupaten Madiun yang asli dari Dongkrek dan dipergunakan untuk pertunjukkan 
kesenian Dongkrek. Topeng asli dari kesenian Dongkrek ada 7 macam.  

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, metode 
pengumpulan data adalah dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara 
kepada responden yang mengerti dan memahami mengenai kesenian Dongkrek 
pada umumnya dan topeng Dongkrek pada khususnya. Teknik analisa data yang 
digunakan adalah teknik analisa data mengalir.  

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa; (1) topeng Dongkrek 
disebut sebagai topeng gendruwo karena asalnya adalah penggambaran wajah adri 
para jin dan setan yang mengganggu desa. (2) topeng gendruwo ada 4 macam, dan 
topeng yang lain adalah penggambaran dari Raden Ngabei Lo Prawirodipuro, 
Raden Ayu dan Abdi Kinasih selaku topeng perot. (3) Bentuk dan Motif topeng 
Dongkrek berbeda dengan topeng lain. 

Saran yang dapat dikemukakan adalah; (1) mahasiswa diharapkan 
membiasakan diri ke perpustakaan untuk membaca dan mempelajari buku-buku 
kesenian, khususnya topeng. (2) pemrakarsa kesenian Dongkrek hendaknya lebih 
bisa mensosialisasikan kesenian Dongkrek dalam rangka menjaga kelestariannya. 
(3) peneliti yang akan datang disarankan untuk mengadakan penelitian tentang 
perkembangan Seni Dongkrek pada kurun waktu masa lampau hingga era modern 
ini.     


