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LAMPIRAN 

A. Kuesioner 

 Kuesioner tentang data pengetahuan siswa Sekolah Menengah Atas 

terhadap kesenian Topeng Malang dan Lakon Rabine Panji di kota Malang. 

Kuesioner disebar mulai tanggal 24 Maret 2019 menghasilkan sebanyak 84 

responden. 

Berikut isi pertanyaan dan hasil respon yang terlampir dalam kuesioner: 

1. Apakah anda pernah mengetahui tentang Topeng Malang ? 

a. Tahu (8)    c. Kurang tahu (22) 

b. Cukup tahu (23)    d. Tidak tahu (31) 

2. Apakah anda pernah mengetahui tentang kisah Topeng Malang ? 

a. Tahu (10)   c. Kurang tahu (34) 

b. Cukup tahu (5)   d. Tidak tahu (35) 

3. Apakah anda pernah mengetahui tentang karakter Topeng Malang ? 

a. Tahu (6)   c. Kurang tahu (35) 

b. Cukup tahu (12)   d. Tidak tahu (31) 

4. Jika mengetahui, dari mana anda tahu ? 

a. Sosial Media (52)   c. Media cetak (9) 

b. Media audio (2)   d. Media audio visual (21) 

 

5. Jika mengetahui tentang Topeng Malang, sebutkan nama tokoh yang anda ketahui ! 

a. Sekartaji (11) 

b. Bapang (11) 

c. (Sisanya tidak menjawab) 

d. ....................... 

(Tidak perlu diisi jika tidak mengetahui) 

6. Apakah anda mengetahui tentang cerita yang dikisahkan dalam pertunjukan wayang 

Topeng Malang ?  

a. Tahu (1)   c. Kurang tahu (30) 

b. Cukup tahu (3)   d. Tidak tahu (50) 

7. Apakah anda sering  melihat pertunjukan wayang Topeng Malang ? 

a. Sering (1)   c. Kurang sering (23) 

b. Cukup sering (1)   d. Tidak pernah (59) 

8. Apakah setelah melihat pertunjukan anda mendapatkan pesan moralnya ? 

a. Mendapatkan (5)  c. Kurang mendapatkan (10) 

b. Cukup mendapatkan (12) d. Tidak mendapatkan (57) 

9. Apakah anda mengetahui cerita Rabine Panji dalam wayang Topeng Malang yang 

membahas tentang asmara ? 
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a. Tahu (1)   c. Kurang tahu (10)  

b. Cukup tahu (2)   d. Tidak tahu (71) 

10. Apakah materi itu penting dalam sebuah hubungan asmara ? 

a. Sangat penting (4)  c. Kurang penting (44) 

b. Penting (27)    d. Tidak penting (9) 

11. Menurut anda apa yang menjadikan sebuah hubungan tidak dapat bertahan lama 

(langgeng) ? 

a. Kurang komunikasi (12) 

b. Kurang Percaya diri (17) 

c. Egois (16) 

d. Selingkuh (7) 

 

12. Apakah anda tahu media komik ? 

a. Tahu (71)  c. Kurang tahu (5) 

b. Cukup tahu (8)  d. Tidak tahu (0) 

13. Jika tahu dari mana anda mengetahui ? 

a. Sosial Media (55) c. Media cetak (24)  

b. Media audio (0)  d. Media audio visual (5) 

14. Pernahkah anda membaca komik tentang budaya ? 

a. Sangat pernah (0) c. Cukup pernah (24) 

b. Pernah (28)         d. Tidak pernah (32) 

15. Komik genre apa yang sering anda baca ? 

a. Romance (18) 

b. Komedi (11) 

c. Horor (11) 

d. Aksi (17) 

16. Menurut anda apakah komik menjadi media yang tepat untuk menyampaikan pesan 

moral kepada masyarakat khususnya remaja ? 

a. Sangat tepat (60)  c. Kurang tepat (0) 

b. Tepat (22)   d. Tidak tepat (2) 
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B. Dokumentasi 

1. Observasi 

 

Wawancara dengan narasumber 

 

Padepokan Asmorobangun 
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Bentuk ukiran Topeng Malang 
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2. Suasana Sidang 

 

 

Suasana Sidang 
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3. Pameran 

 

Poster Pameran 

 

 

Merchendise pameran 

      UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA



118 
 

 

Layout Pameran 
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Katalog bagian depan 
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Katalog bagian belakang 
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