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KATA  PENGANTAR

 Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Tim penulis Modul untuk Sekolah

Menengah Kejuruan Bidang Keahlian Tata Busana dan Tata Kecantikan,

sehingga dapat menyelesaikan berbagai modul tepat pada waktunya.

 Tim penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa kerjasama yang baik

antar anggota Tim penulis dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan modul ini

tidak dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, pada kesempatan ini, perkenankan

tim Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktur Jenderal Pendidikan

Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik

Indonesia, yang telah memberikan berbagai dukungan demi kelancaran

penulisan modul ini.

2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan, sebagai

penanggung jawab yang telah memberikan bantuan demi kelancaran

penulisan modul ini

3. Ketua  Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri

Malang, yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam menulis

modul ini.

4. Ketua Team, Konsultan ahli, dan para validator yang telah memberikan

bantuan, arahan, serta masukan  demi kelancaran penulisan modul ini.

5. Bapak pidekso Adi, dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas

Sastra Universitas Negeri Malang, yang telah membantu proses

penyuntingan bahasa pada modul ini.

6. Kawan-kawan sejawat yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, yang

telah membantu memberikan kemudahan dalam rangka penulisan modul

ini.
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Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kekuatan, kasih,

dan petunjuk atas bantuan Bapak, Ibu, dan Saudara semua.

Penulis menyadari bahwa dalam modul ini masih terdapat celah-celah

atau ketidaksempurnaan, baik substansi maupun deskripsinya. Untuk itu,

taggapan dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan.

Harapan kami, semoga modul ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

       Penulis
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KETERANGAN PETA KEDUDUKAN MODUL TATA

KECANTIKAN KULIT

Mata Diklat : A. Teknik Komunikasi dalam  Pelayanan Prima

No Kode Modul Judul Modul
1 KU L- 101 Teknik Komunikasi dalam  Pelayanan Prima

Mata Diklat : B. Hygiene Sanitasi dan K3

No Kode Modul Judul Modul
2 KU L- 102 Hygiene Sanitasi dan K3 di Salon Kecantikan

Mata Diklat : C. Merias Muka Sehari-hari

No Kode Modul Judul Modul
3 KUL - 103 Merias Muka Sehari-hari

Mata Diklat : D. Merias Kuku

No Kode Modul Judul Modul
4 KUL - 104A Merias Kuku
5 KUL - 104B Merias Kuku Fantasi

Mata Diklat : E. Merias Wajah Sikatri dan Geriatri

No Kode Modul Judul Modul
6 KUL - 105 Merias Wajah Sikatri dan Geriatri

Mata Diklat : F. Merias Wajah Panggung

No Kode Modul Judul Modul
7 KUL - 206A Merias Wajah Panggung
8 KUL - 206B Merias Wajah Penari
9 KUL - 206C Merias Wajah Wayang Orang
10 KUL - 206D Merias Wajah Teater
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No Kode Modul Judul Modul
20 KUL - 209 Merias Wajah Fantasi, Karakter dan Fancy
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No Kode Modul Judul Modul
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No Kode Modul Judul Modul
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23 KUL - 312A Merawat  Kulit Wajah Bermasalah secara Manual
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Mata Diklat : O.  Merawat Wajah Bermasalah secara Elektrik
No Kode Modul Judul Modul
28 KUL - 415A Merawat Wajah Bermasalah secara Elektrik

(Berjerawat)
29 KUL - 415B Merawat Wajah Bermasalah secara Elektrik

(Berkomedo)
30 KUL - 415C Merawat Wajah Bermasalah secara Elektrik

(Dehidrasi)
Mata Diklat : P. Merawat Tubuh secara Tradisional dan Modern

No Kode Modul Judul Modul
31 KUL - 416A Merawat Tubuh secara Tradisional
32 KUL - 416B Merawat Tubuh secara Modern
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No Kode Modul Judul Modul
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PERISTILAHAN/GLOSSARY

1. Udet : adalah semacam selendang kecil bercorak cinde, yang

fungsinya untuk sabuk atau ikat pinggang. Panjang udet

kira-kira 2,5 m dan lebarnya 1,25 m

2. Cinde :  adalah corak kain yang khusus dipakai pengantin paes

agengKain cinde dibedakan menjadi 2 yaitu cinde biasa

dan cinde yang memakai slarak kandang.

3. Jengil : adalah simpul hiasan dari udet, yang terletak dibagian

atas udet yang dihiasi dengan bros.

4. Slepe : adalah ikat pinggang dari logam warna kuning emas

5. Kampuh : adalah kain yang berukuran istimewa. yang dipakai

pengantin dimana lebarnya tidak sama untuk pria 2,5 x

kain biasa untuk putri 2 x kain biasa dan panjangnya 3,75

– 4 m.

6. Kemada  : adalah hiasan tepi kampuh

6. Wala  : adalah bentuk lipatan kampuh yang disisakan dan

diletakkandisebelah kiri

7. Songgo Pocong : adalah gulungan sisa kampuh yang melingkar diatas

pantat

8. Tlale : adalah ujung dari kelanjutan songgo pocong yang

terletak di pinggang kiri disamping wala. Panjang tlale

kurang lebih 2 jengkal, bentuknya gilig (bulat panjang)

9.Roncen Usus-usus  :  adalah rangkaian bunga melati

10. Dodotan :  adalah memakain kain pada pengantin

11.Celana cinde  : adalah celana panjang yang bercorak kain cinde

12. Amparan :  adalah bagian kampuh yang setiap kali berjalan dipegang

tangan kiri pengantin. Amparan adalah sisa dari
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kepanjangan sudut/kunco sebelah kiri yang menjuntai

kebawah bagian depan.

13. Lumajang : adalah bagian kampuh yang selalu disatukan dengan

amparan dan dipegang pada setiap berjalan. Lumajang

adalah sisa dari kepanjangan sudut/kunco sebelah kanan,

yang menjuntai kebawah dan jatuh disamping bagian

belakang amparan.

14. Kepuh : adalahlipatan bagian kampuh yang menyerupai kantong

dan letaknya diatas kampuh, dibuat dengan cara

memasukkan atau menyelipkan sisa kain kedalam

kampuh

15. Konco : adalah sudut kampuh kanan dan kiri yang dipertemukan

dibagian belakang menutupi pantat serta menjuntai

kebawah.

16. Moga : berbentuk seperti bara tetapi berukuran kecil dan

jumlahnya 2 buah, yang letaknya dibagian belakang

sebelah kanan, tepat dibawah keris dan diselipkan

dibawah kamus.

17. Kamus : adalah semacam sabuk yang dibuat dari kain yang

dihias/dibordir

18. Timang dan Lerep : adalah pasangan kamus. Timang letaknya ditengah,

sedangkan lerep disampingnya/sebelah kanan timang.

19. Lungsen : adalah tali pengikat dari rambut sendiri.

20. Setagen : adalah semacam ikat pinggang yang terbuat dari kain

tenun, dan  panjangnya lebih dari 5 m

21. Cengkorongan  : adalah paes atau riasan dahi

22. Gajah ngoling  : adalah rangkaian sanggul bokor yang terjuntai kebawah.
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BAB  I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi

       Modul dengan judul Merias Pengantin Barat dan pengantin Solo Basahan ini ,

merupakan salah satu modul  dasar yang menjadi bagian  dari Tata Kecantikan

Kulit. Tujuan diajarkannya materi ini, agar peserta diklat memiliki wawasan

pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk merias pengantin Barat dan

pengantin Solo Basahan. Untuk mencapai maksud tersebut, beberapa materi

pemelajaran yang harus dikuasai dengan baik oleh peserta diklat melalui modul

ini antara lain: (1)  Sejarah  (2) Perlengkapan untuk Rias pengantin Barat dan

pengantin Solo basahan, (3) Langkah kerja Rias pengantin barat dan pengantin

Solo basahan, (4) Upacara adat perkawinan pengantin Solo Basahan.

B. Prasyarat

           Untuk mempelajari modul ini, prasyarat yang harus dimiliki oleh peserta

diklat adalah KUL- 102, Hygiene Sanitasi dan K3,  KUL- 103, Merias Muka

Sehari-hari, KUL- 105, Merias Wajah Cikatri dan Geriatri.

C. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Petunjuk peserta diklat

a.  Langkah-langkah belajar yang harus ditempuh dalam mempelajari modul

ini adalah  sebagai berikut:

1) Pelajari materi ini dengan membaca secara seksama, hingga benar-benar

memahami dan mengerti materi yang telah dibaca, selanjutnya tandai/catat

bagian kata atau kalimat yang belum dimengerti atau dipahami.

2) Jika ada yang kurang jelas atau mengalami kesulitan memahami isi modul

ini silahkan bertanya atau menghubungi  guru pengajar Tata Rias Pengantin

Barat dan pengantin Solo Basahan.
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3) Lakukan kegiatan praktek secara sistematis menurut langkah-langkah

belajar yang ditulis dalam modul ini. Agar benar-benar terampil merias

pengantin Barat dan  Pengantin Solo Basahan, maka Anda perlu melakukan

latihan secara berulang-ulang sampai Anda betul-betul menguasai.

b. Perlengkapan yang perlu dipersiapkan

1) Bahan-bahan kosmetika sesuai jenis  kulit

2) Peralatan praktek

a) alat sanggul

b) perlengkapan dodotan putri

c) perlengkapan dodotan putra

d) perhiasan pengatin solo basahan putri

e) perhiasan pengantin solo basahan putra

f) busana pengantin solo basahan putri

g) busana pengantin solo basahan putri

2. Peran Guru/Instruktur

a. Menginformasikan langkah-langkah belajar yang harus dilakukan oleh

peserta diklat rias Pengantin Barat dan pengantin Solo Basahan.

b. Memberikan penjelasan kepada peserta diklat tentang bagian-bagian  modul

yang belum dipahami.

c. Mendemonstrasikan langkah-langkah yang dipersyaratkan dalam kegiatan

belajar

d. Membimbing peserta diklat untuk melaksanakan praktek merias pengantin

barat dan pengantin Solo Basahan.

e. Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap proses dan produk

belajar yang dicapai peserta diklat, yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan

psikomotor.
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D. Tujuan Akhir

      Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat mampu:

1. Mengetahui sejarah dan rangkaian upacara adat pengantin barat dan

pengantin solo basahan.

2. Mengetahui persamaan dan perbedaan upacara adat perkawinan gaya

yogyakarta dan gaya surakarta atau solo

3. Mengetahui perlengkapan tata rias pengantin barat dan  pengantin solo

basahan

4. Merias  wajah pengantin solo basahan

5. Merias wajah pengantin barat

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan modul ini adalah 250 jam

dengan rincian:

a. Teori      :  50 jam

b. Praktek  :  200 jam

E. Kompetensi

Kode dan Kompetensi : KUL – 208 C Tata Rias Wajah Pengantin Barat Dan

Pengantin Solo Basahan

Sub Kompetensi :

1. Mendiagnosa wajah pengantin barat dan pengantin solo basahan

2. Mendesain rias wajah pengantin barat dan pengantin solo basahan

3. Memilih kosmetik yang sesuai untuk rias wajah pengantin barat dan

pengantin solo basahan.

4. Menerapkan teknik merias pengantin barat dan  pengantin solo basahan

Kriteria Unjuk Kerja:

1. Mendiagnosa wajah pengantin barat dan pengantin solo basahan

2. Mendesain rias wajah pengantin barat dan pengantin solo basahan

3. Memilih kosmetika yang sesuai untuk rias wajah pengantin barat dan solo

basahan

4. Menerapkan teknik merias pengantin barat

5. Menerapkan teknik rias pengantin solo basahan



Tata Rias Pengantin Barat dan Pengantin Solo Basahan

Bidang Keahlian Tata Kecantikan Kulit 6

Ruang Lingkup Kompetensi:

1. Diagnosa wajah pengantin barat dan pengantin solo basahan

2. Desain rias wajah pengantin barat dan pengantin solo basahan

3. Kosmetik yang sesuai untuk rias pengantin barat dan solo basahan

4. Teknik merias pengantin barat dan pengantin solo basahan

F. Cek Kemampuan

No. Aspek yang dinilai Belum Sudah

1. Pengetahuan:

- Diagnosa wajah

- Macam-macam rias wajah

- Teknik menggambar pola rias wajah

- Jenis dan fungsi kosmetika

- Teknik dan langkah kerja rias pengantin barat

- Teknik dan langkah kerja rias pengantin solo

basahan

2. Sikap:

- Cermat dalam melakukan diagnosa wajah

- Peka terhadap perkembangan tata rias wajah

- kreatif dalam mendesain wajah

- Teliti dalam mendesain rias wajah

- Teliti dalam memilih kosmetika

- Teliti memilih perlengkapan pengantin

- Telaten dalam merias wajah

- Telaten dalam  merias pengantin

3. Psikomotor:

- Trampil dalam mendiagnosa wajah

- Trampil mendesain rias wajah
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- Trampil menggambar pola rias wajah

- Trampil dalam memilih kosmetik

- Trampil merias pengantin barat

- Trampil merias pengantin solo basahan

Catatan Pembimbing

1. ……………………………....…….…………………………………………..

2. ………………………….....………………………………………… ………..

3. ………………………….....………………………………………… ………..

Kesimpulan:

………….…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..
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BAB  II

PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Peserta Diklat

Kompetensi : Merias Pengantin Barat dan Pengantin Solo Basahan

Sub Kompetensi :

 1. Mendiagnosa wajah

 2. Mendesain rias wajah

 3. Memilih kosmetika yang sesuai

 4. Menerapkan teknik merias pengantin barat dan daerah

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu Tempat
Belajar

Alasan
Perubahan

Tanda
Tangan
Guru

Diagnosa wajah 10 x  45’ Di Lab.

Desain rias wajah

Kosmetika yang

sesuai untuk rias

wajah

10 x 45’ Lab/Sheltered

/Workshop

Rias pengantin

barat  dan rias

pengantin solo

basahan

230 x 45’ Lab/salon/

perias

pengantin



Tata Rias Pengantin Barat dan Pengantin Solo Basahan

Bidang Keahlian Tata Kecantikan Kulit 9

B. Kegiatan Belajar

1. Kegiatan Belajar 1: Diagnosa dan Pemilihan Kosmetik untuk Rias Wajah

Pengantin Barat dan Pengantin Solo Basahan

a. Tujuan Kegiatan Pada Akhir Pemelajaran

 Pada akhir kegiatan pemelajaran, diharapkan peserta diklat mampu:

1) mendiagnosa wajah pengantin barat,

2) mendiagnosa wajah  pengantin solo basahan,

3) memilih kosmetik yang sesuai untuk rias wajah pengantin barat,

4)  memilih kosmetik yang sesuai untuk rias wajah  pengantin solo basahan,

b.  Uraian Materi :

    Setiap tindakan dalam merias wajah pasti didahului dengan mendiagnosa

wajah seseorang yang akan dirias, termasuk di sini adalah pengantin. Uraian

yang detail tentang diagnosa wajah sudah dibahas pada modul sebelumnya,

yang merupakan modul prasyarat (Modul Merias Muka Sehari-hari). Oleh

karena itu modul ini langsung membahas lembar diagnosis yang harus diisi

oleh setiap perias.Tujuan dari diagnosa wajah adalah untuk mengetahui warna

kulit, jenis kulit, bentuk muka, bentuk alis, bentuk hidung, bentuk bibir, serta

kelainan-kelainan seperti kerut-kerut wajah, vlek hitam, dagu rangkap serta

cacat yang lain. Semua ini bisa ditutup dengan make-up yang baik apabila

diketahui sebelumnya. Selain hal tersebut, diagnosa wajah juga digunakan

untuk menentukan jenis dan warna make-up yang akan digunakan untuk merias

wajah  pengantin.

Contoh lembar diagnosa yang harus diisi oleh perias

Petunjuk: Isilah titik-titik dibawah ini  sesuai dengan kondisi model

1) Warna kulit  : ..............................

2) Bentuk muka  : ................................

3) Bentuk bagian wajah :

 a) Bentuk alis  : ................................

 b) Bentuk mata   : ................................

 c) Bentuk hidung  : ................................
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 d) Bentuk bibir   : ................................

4) Kelainan-kelainan:

 a) Kerut-kerut  : .................................

 b) Vlek-vlek  : .................................

 c) Dagu rangkap  : ..........................

 d) Cacat lain  : ..........................

5) Koreksi Wajah

           Bentuk Wajah                 Koreksi

a. Warna kulit

b. Bentuk muka

c. Bentuk alis

d. Bentuk mata

e. Bentuk hidung

f. Bentuk bibir

 Dari  lembar diagnosa tersebut perias bisa menentukan jenis kosmetik

maupun bentuk riasan bagi pengantin yang akan dirias. Warna bedak untuk

wajah pengantin barat atau Eropa harus agak keputih-putihan atau sawo

matang. Untuk eye shadow tidak ada keharusan warna maupun bentuk. Jadi

kita bebas dalam memilih kosmetik untuk merias mata, tetapi harus sesuai

dengan bentuk mata, bentuk muka dan warna kulit.

 Sedangkan untuk rias wajah pengantin Solo basahan, alas bedak berwarna

kekuning-kuningan, rias alis menggunakan pensil warna hitam, eye shadow

berwarna coklat dan kelopak mata bagian atas berwarna hijau muda, riasan pipi

menggunakan pemerah pipi warna merah sirih begitu juga dengan pemerah

bibirnya. Riasan dahi atau paes diisi dengan menggunakan lontha warna hijau.
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c.  Rangkuman

          Diagnosa wajah diperlukan untuk mengetahui  jenis kulit, warna kulit,

bentuk wajah, bentuk mata, bentuk hidung, bentuk bibir, bentuk alis dan

kelainan-kelainan yang lain, untuk menentukan jenis dan warna make-up

yang digunakan untuk merias wajah,

          Warna bedak untuk pengantin Eropa keputih-putihan atau sawo

matang, sedangkan untuk eye shadow bebas tetapi harus dilihat bentuk mata,

bentuk muka dan warna kulit. Sedangkan untuk pengantin Solo basahan

warna bedak kekuning-kuningan, riasw alis menggunakan pensil hitam, eye

shadow warna coklat dan hijau muda, pemerah pipi dan pemerah bibir warna

merah sirih. Riasan dahi menggunakan pidih warna hitam.

d. Tugas

1)  Lakukan studi kepustakaan

2)  Observasi langsung keperias pengantin atau orang yang tahu untuk melihat

secara langsung cara mendiagnosa wajah dan memilih kosmetik untuk rias

pengantin barat dan Solo basahan

3)  Buat catatan hasil observasi

4)  Lakukan kajian materi dalam kegiatan belajar

5)  Tutorial dengan guru

e. Tes Formatif

Pilih (B) jika alternatif jawaban benar dan (S) jika alternatif jawaban

berikut salah.

1) B – S  Yang harus diperhatikan dalam merias wajah adalah desainnya

2) B – S Kosmetik untuk rias pengantin  berbeda disetiap gaya atau corak

riasan

3) B – S  Selain  warna kulit yang harus diperhatikan dalam merias wajah

adalah bentuk muka dan bentuk alis.

4) B – S Cacat wajah atau kelainan wajah, cukup ditutup atau disamarkan
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5) B – S Pola riasan wajah harus digambar dulu sebelum cengkorongan/paes

dibuat

6) B – S Riasan wajah pengantin harus didesain sesuai dengan model

7) B – S Jenis kosmetik tidak perlu diperhatikan, yang penting hasil riasan

halus dan bagus

8)  B – S Warna kulit  dari seseorang akan mempengaruhi hasil riasan

9) B - S  Salah satu dasar untuk merias wajah adalah kosmetik yang

digunakan

10) B - S  Kosmetik yang digunakan untuk merias wajah harus sesuai

dengan jenis kulit

f.  Kunci Jawaban

1) S

2) B

3) B

4) S

5) B

6) B

7) S

8)  B

9)  B

10) B
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2.  Kegiatan Belajar 2: Desain rias wajah Pengantin Barat dan Pengantin

Solo Basahan

a. Tujuan Kegiatan Pada Akhir  Pemelajaran

 Pada akhir kegiatan pemelajaran, diharapkan peserta diklat mampu:

1) mendesain rias wajah pengantin barat

2) mendesain rias wajah  pengantin solo basahan

b. Uraian Materi  :

Langkah berikutnya dalam merias wajah pengantin adalah  mendesain

riasan wajah untuk pengantin barat dan pengantin Solo basahan. Untuk desain

wajah pengantin barat, disesuaikan dengan diagnosa wajah karena riasan wajah

ini tidak mempunyai keistimewaan khusus. Yang perlu diperhatikan adalah :

       Riasan Warna

a. Alas bedak

b. Bedak

c. Bayangan bentuk wajah (shading)

d. Penonjolan bentuk wajah

e. Alis

f. Bayangan mata

g. Sipat mata

h. Pemerah pipi

i. Bayangan hidung

j. Pemerah bibir

Selain hal tersebut, yang harus dilakukan  adalah membentuk bagian-

bagian wajah yang kurang bagus dengan penyamaran yang sempurna, sehingga

pada waktu dirias kelihatan bagus.
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Gambar 2.1  Desain Wajah Pengantin Barat

e) Langkah Kerja Desain Rias Wajah Pengantin Putri Solo Basahan

(1) Paes/cengkorongan Solo Basahan

(a) Langkah 1

Gambar 2.18. Membuat Penunggul

(b) Langkah 2

                   Gambar 2. 19. Membuat Penitis
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(c) Langkah 3

Gambar 2. 20. Membuat Pengapit

(d) Langkah 4

    (a) Tampak Muka (b) Tampak Samping

     Gambar 2.21 Membuat Godeg

c. Rangkuman

       Desain rias wajah merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh

seorang perias. Hal ini penting untuk mennetukan bentuk riasan serta untuk

menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada diwajah pengantin.

       Untuk desain wajah pengantin barat yang harus diperhatikan adalah

warna kulit, bentuk mata, hidung, alis, bibir , bentuk muka dan kelainan-

kelainan lain. Sedangkan untuk pengantin Solo basahan yang dilakukan

adalah membuat penunggul, penitis, pengapit dan godeg

(b)(a)
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d. Tugas

1) Lakukan studi kepustakaan

2) Observasi langsung keperias pengantin atau orang yang tahu untuk melihat

secara langsung cara tentang mendesain wajah dan yang sesuai untuk

pengantin barat dan  Solo basahan

3) Buat catatan hasil observasi

4) Lakukan kajian materi dalam kegiatan belajar

5) Tutorial dengan guru

e. Tes Formatif

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas

1) Apa yang harus diperhatikan dalam mendesain wajah pengantin barat

2) Apa yang harus diperhatikan dalam desain wajah pengantin solo basahan

putri

 f.  Kunci Jawaban

1) Warna kulit, jenis kulit, bentuk mata, bentuk alis, bentuk bibir, bentuk

hidung, bentuk wajah dan cacat atau kekurangan yang lain.

2) Membuat riasan alis berbentuk menjangan ranggah, membuat riasan

dahi/paes atau cengkorongan mulai dari  membentuk gajahan, pengapit,

penitis dan godheg, kemudian diisi dengan lontha berwarna hijau,

membuat laler medhok atau tahi lalat,  ditengah dahi berbentuk belah

ketupat.
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3. Kegiatan Belajar 3: Rias Pengantin Barat dan Rias Pengantin Solo

Basahan

a. Tujuan Kegiatan Pada Akhir Pemelajaran

 Pada akhir kegiatan pemelajaran, diharapkan peserta diklat mampu:

1) mengetahui sejarah pengantin barat dan pengantin Jawa

2) mengetahui rangkaian upacara adat perkawinan solo basahan

3) mengetahui persamaan dan perbedaan upacara adat gaya yogyakarta dan

gaya surakarta

4) memilih perlengkapan tata rias pengantin barat dan solo basahan

5) merias wajah pengantin barat

6) memilih merias wajah  pengantin solo basahan

b. Uraian Materi

1)  Sejarah

Pengantin barat disebut juga pengantin modern atau pengantin gaun

putih. Putih mengisyaratkan kesucian, serta memberi nuansa lembut.

Berbeda dengan beludru hitam yang diberi bordiran emas,  seperti  pakaian

pengantin Jawa yang  memiliki lambang keteguhan hati. Pada masa

Victoria, para pengantin wanita mengenakan gaun dengan berbagai warna.

Tradisi pengantin bergaun putih mulai menjadi keharusan setelah

dilangsungkannya pernikahan Victoria pada tahun 1840. Inspirasi dari

Victoria ini sekaligus mempopulerkan gaun pengantin putih yang tak

pernah surut hingga  saat ini.

Dalam Godey’s Lady’s Book yang terbit tahun 1849, tertulis, bahwa

kebiasaan itu telah diputuskan sejak berabad-abad yang lalu, warna putih

merupakan warna yang paling cocok, dengan alasan bahwa apapun bahan

yang hendak dipakai untuk sebuah gaun pengantin dapat sesuai.  Putih

melambangkan keluguan dan kesucian dari seorang gadis. Warna putih juga

menjadi dominan di setiap rangkaian bunga yang dibawa si pengantin,

termasuk bunga-bunga penghias ruangan.
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Pada tahun 1886 warna biru dan coklat sempat populer, namun warna

putih yang dipakai dengasn sangat konsisten berhasil membuat warna

tersebut mendapat dukungan luas sepanjang abad. Majalah Delineator

ditahun 1889 menuliskan bahwa, pernikahan merupakan hal penting dalam

hidup seseorang wanita muda, bukan hanya sebatas seremonial belaka,

tetapi juga pertanda kesucian dari seorang pengantin yang patut dikagumi.

Sebagai ilusi sebuah kerudung dan gaun putih merupakan pilihan para

pengantin. Keangkuhan juga melekat pada kekuatan yang dipantulkan oleh

warna putih (Han, 2000: 50).

Adat istiadat pengantin Jawa sesungguhnya bersumber dari tradisi

Keraton. Dengan terciptanya adat istiadat perkawinan yang mengandung

nilai-nilai luhur itu, lahir pula seni tata rias pengantin dan model busana

pengantin yang beraneka ragam. Dengan lewatnya waktu dan

perkembangan zaman, adat istiadat tersebut lambat laun menembus sampai

ke luar tembok Keraton sehingga  menjadi milik masyarakat umum.

Namun, masih banyak calon pengantin yang merasa ragu-ragu

menggunakan busana pengantin basahan (bahu terbuka) yang konon hanya

diperkenankan bagi mereka yang berkerabat dengan keraton.

Mengacu pada kenyataan di atas, akhir-akhir ini sering

diselenggarakan sarasehan atau lokakarya yang berkenaan dengan adat

istiadat perkawinan oleh kerabat kraton Yogyakarta, Surakarta, dan

Mangkunegaran, yang direstui oleh para Sultan dari keraton masing-

masing. Tujuannya antara lain agar masyarakat merasa mantap mendadani

calon pengantin dengan gaya keraton sekaligus supaya tidak terjadi

kekeliruan dalam penerapannya. Turun tangan pihak keraton untuk

memasyarakatkan secara lebih luas adat istiadat perkawinan serta tata rias

dan busana kebesaran, menandakan tata cara ini sah dilakukan orang biasa.

Salah satu bagian dari rangkaian upacara perkawinan adat Jawa adalah

rias pengantin.  Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam

rangkaian upacara yang panjang dan rumit. Karena bagimanapun juga,

pusat perhatian tamu dalam upacara perkawinan adalah sepasang
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mempelainya. Seluruh rangkaian upacara tidak lepas dari tujuan agar kedua

mempelai tampak cantik, anggun, ceria dan berbahagia, selamat dan

sejahtera.

Perkawinan pada umumnya merupakan salah satu peristiwa besar dan

penting dalam sejarah kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, peristiwa

demikian biasanya tidak akan dilewatkan begitu saja sebagaimana mereka

menghadapi peristiwa sehari-hari. Peristiwa perkawinan dirayakan dengan

serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci. Tidak

segan-segan orang mencurahkan segenap tenaga, mengorbankan banyak

waktu, dan mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan upacara

meriah ini.

Di Indonesia  ada beraneka macam upacara perkawinan adat yang

diwariskan secara turun-temurun, dari generasi yang satu kegenerasi

berikutnya. Hampir setiap Suku atau daerah di Indonesia memiliki upacara

perkawinan adat yang berbeda.. Masing-masing memiliki keagungan,

keindahan, keunikan sendiri-sendiri. Salah satu kekayaan budaya bangsa

tersebut adalah upacara perkarwinan adat Jawa yang terdiri dari dua gaya

utama, yaitu gaya Yogyakarta dan gaya Surakarta atau Solo. Walaupun

secara garis besar kedua gaya tata rias pengantin ini sama, tetapi

mempunyai perbedaan sebagai cirri khas,  yang membedakan rias

pengantin gaya Yogyakarta dengan rias pengantin gaya Surakarta atau

Solo.

2)  Rangkaian Upacara Adat Perkawinan Solo Basahan

 Menurut Martha Tilaar, ( 1992)  dalam Bukunya Tata Rias Pengantin

Se-Nusantara   (jilid I), dalam adat Jawa setiap upacara perkawinan selalui

didahului dengan berbagai  macam upacara, di antaranya:

a) Srah-srahan (pasok tukon)

Setelah dicapai kata sepakat oleh kedua belah pihak orang tua

tentang perjodohan putra putinya, maka dilakukan upacara srah-srahan

atau disebut juga pasok tukon. Dalam kesempatan ini pihak keluarga
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calon pengantin pria menyerahkan barang-barang tertentu kepada calon

pengantin putri sebagai peningset. Hal itu berarti sebagai tanda pengikat

antara calon mempelai putra dan putri. Lazimnya, barang yang

diberikan berupa pakaian lengkap, sejumlah uang, adakalanya disertai

dengan cincin emas untuk keperluan tukar cincin.

b)  Pingitan (Songkeran)

Menjelang perkawinan, calon pengantin putri melakukan pingitan

atau songkeran selama 5 hari, yang kemudian pada perkembangannya

cukup 3 hari saja. Selama itu calon pengantin putri dilarang keluar

rumah dan tidak boleh bertemu dengan calon pengantin pria.  Tubuh

pengantin putri dirawat dengan  memberi lulur pada seluruh tubuh

dengan ramu-ramuan, kadang-kadang dianjurkan untuk berpuasa.

Semuanya bertujuan agar pada saatnya nanti penampilan pengantin

putri akan berbeda atau mangklingi.

c)  Pasang Bleketepe /tarup

Upacara pasang tarup diawali dengan pemasangan bleketepe

(anyaman daun kelapa) yang dilakukan orang tua calon pengantin putri,

ditandai pula dengan pengadaan sajen. Tarup adalah bangunan darurat

yang dipakai selama upacara berlangsung. Pemasanganya memiliki

persyaratan khusus yang mengandung arti religius, agar keseluruhan

upacara berlangsung selamat tanpa ada hambatan. Hiasan tarub yang

terdiri dari daun-daunan dan buah-buahan yang disebut tetuwuhan,

memiliki nilai-nilai simbolik.

d)  Siraman

Makna upacara ini menggambarkan secara simbolik persiapan dan

pembersihan diri dari kedua calon pengantin yang dilaksanakan di

tempat masing-masing, baik lahir maupun batin. Sekaligus juga

merupakan media permohonan doa dan restu dari para pinisepuh.

Peralatan yang dipergunakan adalah kembang setaman, gayung air dari

batok kelapa, air dari 7 sumber atau mata air, klenting/kendi, dan bokor.
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e)  Paes/Ngerik

Paes adalah upacara yang dilaksanakan sesudah siraman. Upacara

ini melambangkan usaha untuk memperindah diri lahir dan batin. Pada

upacara ini paesnya baru pada tahap ngalub-halubi (pendahuluan),

untuk mempermudah paes selengkapnya pada saat akan dilaksanakan

temu/panggih. Pelaksanaan paes ini di kamar calon pengantin putri yang

ditunggui oleh para ibu-ibu pinisepuh. Para sesepuh tersebut sambil

memperhatikan, juga memberi  restu dan memanjatkan doa. Hal itu

dimaksudkan agar dalam upacara pernikahan nanti berjalan lancar,

khitmat, dan selamat. Selain itu, dalam kehidupan berkeluarga nanti

dapat rukun seperti mimi lan mintuno, dikarunia keturunan dan diberi

rejeki yang berlimpah.

f) Dodol Dawet

Ibu calon pengantin putri bertindak sebagai penjual dawet,

didampingi dan dipayungi oleh bapak calon pengantin putri sambil

berkata: “ laris –laris”. Upacara ini melambangkan agar dalam upacara

nanti dikunjungi tamu yang melimpah bagaikan cendol dawet yang laris

terjual. Para tamu datang memenuhi undangan guna memberikan doa

restu. Acara ini dilaksanakan di halaman rumah. Keluarga dan

handaitaulan sebagai pembeli dengan uang dari kreweng (pecahan

genteng). Setelah itu dilanjutkan upacara potong tumpeng dan

dulangan.

Makna dhulang atau menyuapi  adalah untuk terakhir kali bagi

putri disuapi yang esok akan menikah. Dilanjutkan dengan melepas

ayam dere (ayam yang belum tua tapi juga tidak terlalu muda) di

perempatan jalan oleh petugas, serta mengikat ayam lancur di kaki kursi

mempelai putri. Hal itu melambangkan untuk melepas putrinya yang

akan mengarungi bahtera hidup berkeluarga.

Upacara selanjutnya adalah menanam rikmo/rambut mempelai

putri di halaman depan dan pasang tuwuh (terdiri dari buah-buahan dan

daun-daunan tertentu). Maknanya adalah mendem/menanam sesuker
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pengantin agar dijauhkan dari halangan dan didekatkan dengan

kebahagiaan.

g) Midodareni

Malam hari sebelum pernikahan berlangsung merupakan malam

terakhir bagi kedua calon pengantin sebagai bujang dan dara. Pada

malam itu dilakukan dua tahap upacara di tempat kediaman calon

pengantin putri. Tahap 1, adalah upacara nyantrik, untuk meyakinkan

bahwa calon mempelai pria akan hadir pada upacara pernikahan pada

saat yang telah ditetapkan. Kedatangan calon mempelai pria diantar

oleh wakil orang tua, para sesepuh, keluarga serta kerabat untuk

menghadap calon mertua.

Tahap ke 2 adalah menunjukkan bahwa pihak pengantin wanita

telah siap melaksanakan upacara pernikahan dan upacara panggih pada

esok harinya. Calon mempelai wanita malam itu sudah dirias

sebagaimana layaknya seorang pengantin.

h)  Upacara Pernikahan/Ijab

Upacara ini merupakan upacara puncak dan paling utama yang

diselenggarakan menurut keyakinan agama penganutnya untuk

meresmikan pernikahan kedua mempelai.

i)  Upacara Panggih/Temu

Upacara ritual ini secara tradisional berurutan secara tetap dan

dimungkinkan hanya dengan penambahan variasi sesuai kekhususan di

daerah Jawa Tengah. Upacara diawali dengan kedatangan rombongan

pengantin pria membawa sanggan, yang berisi gedang ayu suruh ayu.

Hal ini melambangkan keinginan agar selamat atau sedya rahayu.

Sanggan tersebut diserahkan kepada ibu mertua sebagai penebus.

Upacara dilanjutkan dengan penukaran kembang mayang. Konon segala

peristiwa kehidupan yang menyangkut suatu formalitas peresmian

dalam masyarakat diperlukan kesaksian. Menurut sejarahnya fungsi

kembang mayang adalah sebagai saksi, juga sebagai penjaga dan

penangkal bahaya (tola bala). Kembang mayang yang nantinya setelah
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upacara  selesai akan diletakan di perempatan jalan, mempunyai arti

bahwa setiap orang yang melewati jalan tersebut menjadi tahu di daerah

itu baru saja ada upacara perkawinan. Secara tidak  langsung setiap

orang yang lewat menjadi saksi atas perkawinan tersebut. Upacara

panggih atau temu, yakni dipertemukannya mempelai putra dan putri

yang berlangsung sebagai berikut:

(1) Balangan Gantal/Sirih

Pada saat yang sama mempelai pria dan mempelai wanita

dibimbing menuju titik panggih. Pada jarak kurang lebih 5 langkah,

masing-masing mempelai melontarkan sirih atau gantal, yang telah

dipersiapkan. Arah lemparan pengantin pria ditujukan ke dada

pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita ke paha pengantin

pri. Ini merupakan perlambang cinta kasih pengantin pria terhadap

pengantin wanita, sebaliknya pengantin wanita menunjukan bakti

pada suami.

(2) Wijik

Mempelai pria menginjak telur ayam sampai pecah, kemudian

mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria dengan air

kembang setaman, kemudian dikeringkan dengan handuk. Upacara

ini sebagai lambang kesetiaan istri terhadap suami, selalu berbakti

dengan senang hati dan memaafkan segala hal yang kurang baik

yang terbawa pulang oleh suami. Setelah wijik dilanjutkan dengan

pageran dengan maksud agar suami betah di rumah. Dilanjutkan

dengan sungkeman pengantin wanita pada pengantin pria.

(3) Pupuk

Dalam upacara ini ibu mempelai wanita mengusap ubun-ubun

mempelai pria 3 X dengan air kembang setaman, sebagai lambang

penerimaan secara ikhlas terhadap menantunya sebagai suami dari

putrinya.
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(4) Bobot Timbang

         Kedua mempelai duduk di pangkuan bapak dari mempelai

wanita. Wanita sebelah kiri dan yang pria sebelah kanan disertai

dialog bapak dan ibu mempelai wanita :

Ibu: “ berat mana pak ?”

Bapak : “sama beratnya.”

Makna  upacara ini adalah kasih sayang  orang tua terhadap anak

dan menantunya sama beratnya.

(5) Guno Koyo – kacar kucur

Pemberian guno koyo atau kacar kucur ini melambangkan

pemberian nafkah yang pertama kali dari suami kepada istri.

(6) Dahar Klimah

Upacara makan bersama yang pertama kali setelah menjadi

suami istri. Kedua mempelai  saling menyuapi nasi kuning, dan

setelah itu saling memberikan minum untuk melambangkan kasih

sayang.

(7) Tilik Pitik/Besan Tuwi

          Dalam kebudayaan tradisional Jawa Tengah, pada saat

upacara panggih, orang tua mempelai pria tidak hadir. Setelah

upacara panggih baru datang. Acara ini disebut mertuwi atau

menengok atau tilik pitik.

(8) Mbukak Kawah

          Ngunjuk rujak dengan pertanda mantu putri yang pertama,

disertai dialog:

Ibu :”gemana rasanya pak ?”

Bapak : “seger sumyah bu !”

(9) Sungkeman/Ngabekten

          Setelah orang tua pengantin pria hadir, diadakan sungkeman

atau ngabekten. Kedua mempelai berlutut untuk nyungkem pada

kedua orang tua,  baik dari pihak pengantin putri maupun pengantin

pria. Maksud upacara ini adalah pertanda bahwa kedua mempelai
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tetap berbakti pada orang tua, kemudian kedua mempelai bersanding

di pelaminan didampingi kedua orang tua masing-masing, untuk

menerima ucapan selamat.

3)  Persamaan dan Perbedaan Upacara Adat  Perkawinan Gaya Jogja dan  Gaya

Solo

Menurut Supadmi dan Suwardanidjaja (1993) dalam bukunya Tata

Rias pengantin Gaya Yogyakarta ada beberapa persamaan dan perbedaan

rangkaian upacara adat gaya Yogyakarta dan gaya Surakarta atau Solo.

Secara garis besar rangkaian upacara tampak  sama seperti pada upacara

siraman, midodareni, ijab, panggih, dan kacar kucur. Akan tetapi, sarana

serta rincian upacaranya tidak sama. Perbedaan rincian upacara tersebut

antara lain sebagai berikut:

PerbedaanMacam

Upacara Gaya Surakarta/Solo Gaya Yogyakarta

1.Siraman Setelah siraman ada upacara

potong rambut dan jual dawet

Upacara ini tidak ada

2.Midodareni Pada saat midodareni ada

upacara jual beli kembang

mayang

Kembar mayang langsung

siap dipedaringan mulai

sore itu.

3. Panggih 1. Ada upacara balang-balangan

sirih satu kali, pria sekali

wanita juga sekali masing-

masing dengan selinting sirih

2. Upacara menginjak telur, telor

diinjak pengantin pria baru

diwijiki pengantin wanita

3. Pengantin diselimuti sindur

oleh ibunya dan menuju ke

pelaminan

1. Upacara ini ada, pria

dengan 4 linting sirih,

wanita dengan 3

linting siri

2. Upacara ini ada, tetapi

wijikan dulu baru telor

dipecah oleh perias.

3. Pengantin langsung ke

pelaminan.
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4. Kacar-

kucur

1. Ada upacara timbangan

2. Ada upacara tandur

3. Ada upacara dahar klimah,

kedua pengantin makan

sendiri-sendiri

4. Ada upacara minum rujak

degan

1. Tidak ada

2. Tidak ada

3. Ada tapi hanya

pengantin wanita yang

makan.

4. Tidak ada

4) Perlengkapan tata rias wajah pengantin  barat dan pengantin Solo Basahan

a)  Perlengkapan tata rias wajah pengantin barat

      Sebelum merias pengantin, baik pengantin barat maupun pengantin

Solo basahan, kita harus mempersiapkan perlengakapan yang akan

dipergunakan, antara lain bahan kosmetik  dan alat yang digunakan

untuk rias pengantin barat.

(1) Bahan

Gambar  2.3  Bahan make up
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Keterangan

No Nama
Bahan

Jumlah Spesifikasi Kegunaan

1. Pelembab secukupnya Lotion Melindungi kulit

2. Alas

bedak

secukupnya Cake/padat Menutup kulit wajah

3. Bedak secukupnya Serbuk/padat Melapisi alas bedak

4. Sipat

mata

secukupnya Warna hitam Menggaris sekeliling

mata

5. Pencil

Alis

2 Warna coklat

dan hitam

Menggambar alis

Membuat pola riasan

6. Pemerah

pipi

secukupnya warna merah Memberi warna

merah pada tulang

pipi

7. Pemerah

bibir

Lipgloos

secukupnya Warna merah Memberi warna bibir

8. Eye

Shadow

secukupnya Warna sesuai

desain

Memberi warna pada

kelopak mata

9. Kapas secukupnya Bahan kapas Mengangkat

pembersih

10. Tissu secukupnya Bahan kertas

halus

Menyerap pembersih

dan keringat

11. Cotton

Buds

secukupnya Bahan dari

katun

Merapikan riasan

12. Pembersi

h &

penyegar

secukupnya Lotion

Cair

Membersihkan &

menyegarkan wajah

13. Hair

spray

secukupnya aerosol Merapikan rambut
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(2) Alat

   Gambar 2.4 Alat Kosmetik

Keterangan

No Nama alat Jumlah Spesifikasi Kegunaan
1. Spon 1  - Bentuk oval, bulat,

segi tiga
- bahan dari karet

Meratakan
bedak

2. Powder
puff

1  - bentuk bulat
- bahan dari katun

Meratakan
bedak

3. Kuas bedak 1 - bertangkai plastik
- berbulu halus
- ukuran paling besar

Menyapu
wajah

4. Kuas eye
shadow

1  - bertangkai plastik
- berpangkal spon
- ukuran kecil

Menyapu
eyeshadow

5. Kuas
Lipstik

1  - bertangkai plastik
- berbulu halus
- ukuran paling kecil

Menyapu
lipstik

6. Kuas
pemerah
pipi

1  - bertangkai plastik
- berbulu halus
- ukuran sedang

Memulaskan
pemerah pipi

7.  Sikat alis 1 - bentuknya seperti
sisir

Menyikat alis

8.  Sikat bulu
mata

1  - bentuk seperti sikat
- ukuran kecil

Menyikat bulu
mata

9. Kep 1  - bahan dari katun
- bentuk setengah

lingkaran

Menutup
badan bagian
atas
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10. Bandana 1 - seperti bando
-   bahan dari katun

Menutup
rambut

11. Eyelash
curler

1  - seperti gunting
- bahan stainless stell

Menjepit bulu
mata

12. Pinset 1  - Seperti tang
- bahan stainless stell

Mencabut alis

b) Perlengkapan Pengantin Solo Basahan

(1) Alat Make up sama dengan pengantin barat

(2) Alat Sanggul

· Rajut yang panjangnya 2 ½  kilan  yang telah diisi rajangan

pandan yang halus.

· Untuk rambut pendek perlu cemara pupuk dan lungsen palsu

Gambar 2.5. Cemara pupuk dan lungsen palsu

· Harnal besar, tanggung, halus, dan jepit

· Sisir kasar, sisir tanduk, sisir halus.

· Minyak orang-aring, pomade, hairspray.

· Karet gelang, tali sepatu hitam (untuk mengikat rambut)

· Rajut bulat, rajut melati kawungan, bunga tibo dodo, wiji timun

panjang 4 jengkal tidak memakai ceplok mawar atau aster.
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Gambar 2.6. Rajut Mlati Kawungan

· Satu kotak perhiasan berisi satu cunduk jongkat, dua centung,

tujuh cunduk mentul, simyok gelung, suweng/giwang krumpul,

kalung, gelang tretes sepasang, cincin dan dua bros.

Gambar 2.7. Cunduk Mentul
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(3) Perlengkapan Dodotan putri

· Kain cinde

Gambar 2.8 Kain cinde

· Stagen, tiga potong tali kecil, streples.

· Kampuh (dodot) corak alas-alasan pradan

       Gambar 2.9 Contoh kain kampuh

· Beberapa peniti dan jarum pentul

·     Udet cinde

· Jarum dan slipe

· Buntal  kurang lebih 120 cm

Gambar 2.10 Buntal
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(4) Perlengkapan dodotan putra

· Celana panjang bahannya dari kain cinde

Gambar 2.11. Celana panjang bahannya dari kain cinde

· Kampuh dodot alas-alasan pradan (gerbong kandem)

· Epek, timang, 3 ukup, buntal panjang kurang lebih 120 cm

· Kuluk mathak kebiru-biruan

Gambar 2.12 Kuluk mathak kebiru-biruan
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· Bunga melati untuk sumping, keris dan bunga keris

Gambar 2.13 Bunga melati untuk bunga keris

· Kalung karset dan singgetan

· Tali kecil, peniti dan jarum pentul.

(5) Perhiasan pengantin Solo Basahan putri

· Cunduk mentul alas-alasan berjumlah sembilan  buah

Gambar 2. 14: Cunduk mentul alas-alasan jumlah sembilan buah
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· Geplep gelung bergambar  garuda

Gambar 2.15 Geplep gelung bergambar  garuda

· Conthok berbentuk kerucut atau contong

· Blenggen atau rumbe

· Lebar songgo pocong kurang lebih satu jengkal

· Lebar udet cinde yang kelihatan satu ibu jari

(6) Perhiasan pengantin Solo Basahan putra

· Keris

Gambar 2.16 Keris
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· Epek timang

· Buntal

· Kalung karset

· Kuluk mathak

· Roncean bungan melati

Gambar 2.17 Roncean bunga melati

5)  Langkah Kerja Rias Pengantin Barat dan Pengantin Solo Basahan

            Menurut R. Supadmi Murtiadji dan R. Suwardanidjaja (1993)

Rias wajah pengantin wanita meliputi dua macam, yaitu rias wajah pada

umumnya atau make up dan rias dahi atau paes. Merias wajah atau make up

pada dasarnya  sama dengan merias wajah secara umum. Dalam hal ini

dapat dipergunakan bahan-bahan tradisional ataupun modern. Sedangkan

merias dahi atau paes merupakan riasan yang khas untuk pengantin Jawa.

Rias dahi pengantin inilah yang dimaksud dengan paes dalam pengertian

yang sempit. Cara mempersipakannya, calon pengantin duduk di atas alas

duduk yang dilengkapi dengan aneka sesaji seperti pada waktu siraman.

Kemudian rambut pengantin diminyaki dengan minyak rambut dan disisir

rapi, diikat menjadi satu dengan tali karet. Ikatan kurang lebih setinggi

telinga agar rambut tidak mengganggu pada waktu wajah dirias.

a)  Cara merias wajah pengantin
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Menurut Martha Tilaar (1992) dalam bukunya Upacara dan tata Rias

Pengantin se Nusantara Jilid I rias wajah pengantin Solo Basahan putri

adalah sebagai berikut:

(1) Wajah dibersihkan dengan

menggunakan cleansing cream atau

cleansing milk yang dioleskan secara

merata, kemudian dibersihkan dengan

tissu atau kapas, selanjutnya wajah

diberi penyegar, lalu  seluruh wajah

dan leher diberi pelembab dan

dibubuhi alas bedak berwarna

kekuning-kuningan, termasuk tangan ,

kaki  dan seluruh badan yang terbuka,

kemudian bubuhkan bedak secara

merata.

(2) Buatlah alis dengan pensil alis hitam berbentuk menjangan ranggah

(seperti tanduk rusa), ujung alis melengkung ke atas menuju ke arah

sogokan dan ranggahnya, mulai dari tengah alis, ujungnya menuju

penitis.

Gambar 2.19. Proses membuat alis bentuk menjangan ranggah

Hasil Akhir

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3

Langkah 4

Gambar 2.18. Proses
membersihkan wajah
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(3) Bayangan mata dibuat dengan cara, kelopak mata bagian bawah

diberi eye shadow warna coklat dan kelopa mata bagian atas

berwarna hijau muda samar-samar. Bulu mata boleh diberi mascara

agar kelihatan lentik.

          Gambar  2. 20 : Bayangan Mata

(4) Untuk pipi, gunakan pemerah pipi warna merah sirih samar-samar

(5) Gunakan lipstik warna merah sirih

Gambar 2.21. Pemerah lipstik

(6) Dahi dirias dengan ukuran 4 : 2 : 2 : ½ : 1. setelah itu buat

cengkorongan paes, (desain yang detil telah dibahas pada penggalan

Langkah 2

Hasil AkhirLangkah 3

Langkah 1
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dengan pensil berwarna hijau, dimulai dengan membentuk gajahan,

pengapit, penitis dan godeg, lalu isi dengan lotha berwarna hijau.

  Gambar 2. 22:  Cengkorongan Paes sebelum dan sesudah dipidih

(7) Buatlah laler mendok  (tahi lalat) dari

daun sirih berbentuk belah ketupat,

letakkan di antara alis.

            Gambar 2. 23 Laler mendok  (tahi lalat)

b) Cara Membuat Sanggul Solo Basahan

Menurut Buku Kursus kewanitaan Sari Ayu dalam Rias Pengantin

Solo dan Solo basahan Putra Putri, cara menyanggul  adalah sebagai

berikut:

(1) Rambut di atas telinga dijepit untuk sunggar, rambut ubun-ubun

diambil selebar 2 jari untuk lungsen

(2) Bila rambut pendek bisa dibantu dengan cemara pupuk, diletakkan

di atas ikatan rambut sendiri.

(3) Rajut pandan dilingkarkan, melingkari ikatan cemara dan rambut

sendiri

(4) Rambut dan cemara dibentangkan ke seluruh bagian, diperkuat

dengan karet kemudian dirapikan.
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(5) Rajut bulat dipasangkan, kemudian lungsen di pasangkan diluar

rajut bulat, kemudian ditutup dengan rajut melati.

(6) Geplep gelung atau penetep dipasang di tengah-tengah sanggul.

Cunduk mentul berbentuk alas-alasan yang berjumlah 9 dipasang

menghadap ke belakang.

c) Cara memasang Tibo Dodo

(1) Memasang tibo dodo wiji timun, di sebelah kanan model  di antara

sanggul dan kepala, ditusuk dengan harnal

(2) Rangkaian menjuntai ke bawah, melewati dada sampai di pangkuan

(tibo pangkon)

(3) Untuk memudahkan kerja selanjutnya, maka tibo pangkon ditekuk

keatas, diletakkan di belakang sanggul, diperkuat dengan jepit

bebek, atau harnal agar tidak mudah jatuh untuk sementara.

d) Dodotan Pengantin Putri Solo Basahan

Menurut Sari Ayu (kursus kewanitaan) dalam Ketrampilan Rias

Pengantin Solo dan Solo Basahan Putra Putri, cara memakai dodot

untuk pengantin putri  Solo Basahan adalah sebagai berikut:

(1) Perlengkapan:

- Kain cinde warna serasi dengan  busana yang akan dipakai, ada

warna merah,  kuning, yang  panjangnya kurang lebih 3 m

- Stagen, streples, tali yang dibuat dari lawe atau kain putih yang

dijahit rapi.

- Kampuh dodot corak alas-alasan  sesuai dengan warna kain

cinde

- Peniti, jarum pentul, udet terbuat dari kain cinde.

- Janur dan slipe.

- Buntal panjang kurang lebih 120 cm.
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(2) Cara memakai dodot

- Cara memakai kain cinde sama seperti memakai kain biasa,

hanya disisakan kurang lebih ½ m untuk samparan atau seredan.

- Sebelum diwiru dodot ditekuk menjadi 2 lipatan, bagian yang ada

prodonya diletakan di bagian dalam lipatan, kemudian lipatan

bagian luar ditekuk  ke atas  hingga prodo dapat  terlihat dari

bagian depan

- Lipatan dodot diukur dari dada   sampai di bawah lutut dan mata

kaki. Bagian tepi dodot yang tidak ada rumbinya diwiru sampai

habis, lebar wiru kurang lebih 1 kilan.

- Dodot yang tidak ada rumbinya ditempelkan didada agak ke

kanan, atau menurut gemuk/kurusnya pengantin, diperkuat

dengan peniti.

- Sisa dodot yang ada rumbinya masih dalam lipatan, disampirkan

kelengan   kiri pengantin, sementara tangan kanan merapikan dan

mengatur lipatan dodot melingkari dada diteruskan sampai ke

belakang.

- Dodot ditarik ke kiri, diteruskan ke belakang, melingkari badan

pengantin (lipatan pertama), kemudian dirapikan. Dari kiri

pengantin  menutup permukaan dada sebelah kiri depan dan diper

kuat dengan peniti. Dodot dipegang, diputar lagi (lipatan kedua)

berhenti di sebelah kanan dada dan diperkuat  dengan peniti

- Sebelum ditutup, lipatan dodot sebelah belakang dirapikan dulu,

kemudian diperkuat dengan peniti agar bis rapi dan kencang,

terlihat dari depan maupun belakang.

- Tepi dodot dilipat sampai pinggang kiri bagian belakang

- Tepi dodot pinggang kiri diteruskan ke depan, berhenti di

pinggang kanan, dirapikan dan diperkuat dengan peniti.

- Setelah tepi dodot sampai di pinggang kanan, diperkuat dengan

peniti. Semua dodot yang dilipat dilepas. Blumbang warna putih

harus kelihatan, kemudian dodot bawah diinjak dengan ibu jari



Tata Rias Pengantin Barat dan Pengantin Solo Basahan

Bidang Keahlian Tata Kecantikan Kulit 41

kaki sebelah kanan, kemudian dibuat kerutan ke atas, kemudian

diwiru yang rapi dan diikat dengan tali.

- Dodot  yang dipundak dibentangkan, yang ada rumbinya diwiru,

dan bagian yang pendek di atas.

- Tepi dodot yang ada rumbinya dimasukkan tali (dislempitkan),

dibantu pengantin memegangi .

- Sisa dodot dibentangkan dan dilipat-lipat menurut wiru pertama

dan dijepit dengan jepit bebek, sampai bagain ujung bawah.

Untuk membuat songgo pocong diputar kebelakang.

- Dodot yang telah dijepit dengan jepit bebek setelah diwiru

diletakkan di pundak pengantin sisi kanan. Pinggang diikat tali

kecil agar bertambah kuat, kemudian udet cinde, membuat pentol

di tengah-tengah atas perut. Ujung udet harus sama panjang dan

tumpuk sama.

- Kemudian janur dan slipe dipasangkan, lipatan dodot yang di

pundak diturunkan untuk membuat conthok. Lipatan  dodot

diarahkan ke belakang. Membuat conthok, lipatan dodot yang

dipundak diturunkan untuk membuat conthok dan diarahkan ke

belakang untuk membuat songgo pocong.

- Setelah sampai belakang,  tepi dodot separo atau kurang lebih 2

jari menutup slipe atau janur. Dodot yang ada rumbinya terletak

di bagian bawah (rumbi menjuntai kebawah).

- Setelah lipatan dodot sampai di pinggang sebelah kanan agak

sedikit ke depan diperkuat dengan peniti, kemudian diarahkan ke

atas untuk membuat kunco.

- Kunco diatur rapi menutup janur. Rumbi atau blenggen letaknya

di tepi kiri . Cara merapikan diatur dan dibantu dengan jarum

pentul di bagian dalam kunco agar tidak terlihat dari depan.

- Setelah  semuanya kelihatan rapi, tibo pangkon diturunkan.

Panjang tibo pangkon sebatas paha, kemudian buntal dipasang
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menguntai ke bawah dan sama panjangnya antara yang kanan dan

yang kiri.

 e)  Langkah Kerja menyanggul Solo Basahan
Langkah 1

- Rambut di atas telinga dijepit untuk sunggar, rambut ubun-ubun

diambil selebar dua jari untuk lungsen

Langkah 2

- Bila rambut pendek, bisa dibantu dengan cemara pupuk, diletakan di

atas ikatan rambut sendiri.

Langkah  3

- Rajut pandan dilingkarkan, melingkari ikatan cemara dan rambut

sendiri

Langkah 4

- Rambut dan cemara dibentangkan ke seluruh bagian, diperkuat

dengan karet kemudian dirapikan.

Langkah 5

- Rajut bulat dipasangkan, kemudian lungsen dipasangkan di luar rajut

bulat, kemudian ditutup dengan rajut melati.

Langkah 6

- Geplep gelung atau penetep dipasang di tengah-tengah sanggul.

Cunduk mentul berbentuk alas-alasan yang berjumlah 9 dipasang

menghadap kebelakang.

Gambar 2.24. Proses  menyanggul solo basahan
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f) Cara  memasang Tibo Dodo

Langkah  1

Gambar 2. 25. Proses cara memasang tibo dodo 1

Keterangan

- Memasang tibo dodo wiji timun, di sebelah kanan model  di antara

sanggul dan kepala, ditusuk dengan harnal

- Rangkaian menjuntai ke bawah, melewati dada sampai di pangkuan

(tibo pangkon).

Langkah  2

 Gambar 2. 26. Proses cara memasang tibo dodo 2
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Keterangan

- Untuk memudahkan kerja selanjutnya, maka tibo pangkon ditekuk ke

atas, diletakan di belakang sanggul, diperkuat dengan jepit bebek,

atau harnal agar tidak mudah jatuh untuk sementara

g) Dodotan Pengantin Putri Solo Basahan

Langkah  1

Gambar 2.27. Proses dodotan pengantin putri

Cara memakai kain cinde sama seperti memakai kain biasa hanya

disisakan kurang lebih ½ m untuk samparan atau seredan.

Langkah  2

Gambar 2.28. Proses dodotan pengantin putri
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Sebelum diwiru dodot ditekuk menjadi 2 lipatan. Bagian yang ada

prodonya diletakkan di bagian dalam lipatan, kemudian lipatan bagian

luar ditekuk ke atas  hingga prodo dapat  terlihat dari bagian depan

Langkah  3

   Gambar 2.29. Proses dodotan pengantin putri

Lipatan dodot diukur dari dada   sampai di bawah lutut dan mata kaki.

Bagian tepi dodot yang tidak ada  rumbinya di wiru sampai habis, lebar

wiru kurang lebih 1 kilan.

Langkah 4

Gambar 2.30. Proses dodotan pengantin putri
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Dodot yang tidak ada rumbinya ditempelkan di dada agak kekanan, atau

menurut gemuk/kurusnya pengantin, diperkuat dengan peniti.

Langkah 5

Gambar 2.31. Proses dodotan pengantin putri

Sisa dodot yang ada rumbi nya masih dalam lipatan, disampirkan      ke

lengan   kiri pengantin, sementara tangan kanan merapikan dan

mengatur lipatan dodot melingkari dada diteruskan sampai ke belakang.

Langkah 6

Gambar 2.32. Proses dodotan pengantin putri
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Dodot ditarik ke kiri diteruskan ke belakang, melingkari badan pengantin

(lipatan pertama), kemudian dirapikan. Dari kiri pengantin  menutup

permukaan dada sebelah kiri depan dan diper kuat dengan peniti. Dodot

dipegang, diputar lagi (lipatan kedua) berhenti di sebelah kanan dada dan

diperkuat  dengan peniti.

Langkah 7

Gambar 2. 33. Proses dodotan pengantin putri

Sebelum ditutup, lipatan dodot sebelah belakang dirapikan dulu,

kemudian diperkuat dengan peniti agar bisa rapi dan kencang, sehingga

terlihat dari depan maupun belakang.

Langkah 8

Gambar 2.34. Proses dodotan pengantin putri

Tepi dodot dilipat sampai pinggang kiri bagian belakang
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Langkah 9

Gambar 2.35. Proses dodotan pengantin putri

Tepi dodot pinggang kiri diteruskan ke depan, berhenti di pinggang

kanan, dirapikan dan diperkuat dengan peniti.

Langkah 10

Gambar  2.36. Proses dodotan pengantin putri

Setelah tepi dodot sampai di pinggang kanan, diperkuat dengan peniti.

Semua dodot yang dilipat dilepas. Blumbang warna putih harus

kelihatan, kemudian dodot bawah diinjak dengan ibu jari kaki sebelah

kanan, kemudian dibuat kekuatan keatas, kemudian diwiru yang rapi dan

diikat dengan tali.
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Langkah 11

Gambar  2.37 Proses dodotan pengantin putri

Dodot yang di pundak dibentangkan, yang ada rumbinya diwiru, dan

bagian yang pendek di atas.

Langkah 12

   Gambar 2.38. Proses dodotan pengantin putri

Tepi dodot yang ada rumbinya dimasukkan tali (dislempitkan), dibantu

pengantin memegangi .
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Langkah  13

Gambar 2.39. Proses dodotan pengantin putri

Sisa dodot dibentangkan dan dilipat-lipat menurut wiru pertama dan

dijepit dengan jepit bebek, sampai bagian ujung bawah. Untuk membuat

songgo pocong diputer kebelakang.

Langkah 14

Gambar 2.40. Proses dodotan pengantin putri

Dodot yang telah dijepit dengan jepit bebek setelah diwiru diletakkan di

pundak pengantin sisi kanan. Pinggang diikat tali  kecil agar bertambah

kuat, kemudian udet cinde, membuat pentol di tengah-tengah atas perut.

Ujung udet harus sama panjang dan tumpuk sama.
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Langkah 15

   Gambar 2.41. Proses dodotan pengantin putri

Kemudian janur dan slipe dipasangkan, lipatan dodot yang di pundak

diturunkan untuk membuat conthok. Lipatan  dodot diarahkan ke

belakang.

Langkah 16

   Gambar 2. 42. Proses dodotan pengantin putri

Membuat conthok, lipatan dodot yang di pundak diturunkan untuk

membuat conthok dan diarahkan ke belakang untuk membuat songgo

pocong.
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Langkah 17

Gambar 2.43. Proses dodotan pengantin putri

Setelah sampai belakang tepi dodot separo atau kurang lebih dua jari

menutup slipe atau janur. Dodot yang ada rumbainya diletakkan di

bagian bawah (rumbi menjuntai ke bawah).

Langkah 18

Gambar 2.44. Proses dodotan pengantin putri

Setelah lipatan dodot sampai di pinggang sebelah kanan agak sedikit ke

depan diperkuat dengan peniti, kemudian diarahkan ke atas untuk

membuat kunco.
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Langkah 19

Gambar 2.45. Proses dodotan pengantin putri

Kunco diatur rapi menutup janur. Rumbi atau blenggen letaknya di tepi

kiri.  Cara merapikan diatur dan dibantu dengan jarum pentul di bagian

dalam kunco agar tidak terlihat dari depan.

Langkah 20

Gambar 2.46. Proses dodotan pengantin putri

Setelah  semuanya kelihatan rapi, tibo pangkon diturunkan. Panjang tibo

pangkon sebatas paha, kemudian buntal dipasang menguntai ke bawah

dan sama panjangnya antara yang kanan dan yang kiri.
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Gambar 2.47. Hasil Riasan

h) Langkah Kerja Rias Pengantin Putra Solo Basahan

Rias pengantin pria lebih sederhana bila dibandingkan dengan rias

pengantin wanita. Wajah pengantin pria tidak dipaes sebagaimana

pengantin wanita. Pengantin pria mengenakan kuluk atau destar.

Persiapan sama dengan pengantin wanita.

(1) Merias Wajah

(a) Wajah pengantin dibersihkan, kemudian diberi bedak tipis dengan

tujuan untuk memberi kesan bersih

(b) Memberi pemerah pipi tipis-tipis, agar wajah kelihatan cerah asli.

(c) Merias alis. Alis dibuat sedikit tebal dan dibentuk mangot

(melengkung seperti pisau dapur) agar kesan wajah menjadi lebih

gagah.

(d) Merias mata. Pada dasarnya mata pengantin pria tidak perlu

dirias, hanya agar kelihatan lebih segar perlu diberi celak atau

garis mata.

(e) Memberi pemerah  bibir, lipstik harus sesuai dengan warna kulit,

disapukan pada bibir atas dan bawah secara tipis dan merata, yang

penting bibir tidak tampak pucat.

(f)   Memakai kain. Motif kain pengantin pria sama dengan pengantin

wanita (kembaran). Bedanya terletak pada cara memakainya,

yaitu lebar wiru tiga jari. Arah memakainya kebalikan dari cara
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pemakaian kain pada pengantin wanita. Kain dililitkan hanya

sekali, sisa kain diwiru kecil, namanya pengasih, jatuh di

pinggang sebelah kanan.

(2) Perlengkapan Dodotan Pengantin Pria Solo Basahan

(a) celana  panjang dengan bahan dari kain cinde

(b) kampuh dodot alas-alasan pradan (gerbang kandem)

(c) epek, timang, 3 ukup, buntal panjang 120 cm

(d) kuluk mathak kebiru-biruan

(e) bunga melati untuk sumping, keris dan bunga keris

(f) kalung karset dan singgetan

(g) tali kecil, peniti, jarum pentul

(3) Langkah Memakai Dodot Pengantin Pria Solo Basahan

(a) Pengantin pria memakai celana penjang dari kain cinde, lazimnya

warna merah cerah, kampuh dibentangkan melebar, bagian yang

ada prodonya menghadap ke perias. Sudut dodot yang ada

blenggen nya dipegang perias dengan tangan kiri, sementara

tangan kanan memegang sisi kanan kain sambil membuat wiru.

(b) Dodot diukur setinggi pengantin. Cara mengukur: sudut dodot

dijatuhkan ke lantai, sisanya ditarik ke atas sampai pundak. Dodot

yang setinggi pundak tadi diturunkan  di pinggang sebelah kanan,

diikat dengan tali kecil sambil dipegangi. Dodot yang di sebelah

kiri, dibuat wiru kurang lebih satu kilan sampai blumbang

kelihatan.

(c) Lipatan dodot dari kiri pengantin diteruskan ke belakang, berhenti

di pinggang sebelah kanan untuk diteruskan ke pinggang kiri.

(d) Ujung dodot  sementara dilingkarkan ke leher. Dodot dilingkarkan

ke kiri, di bawah payudara berhenti di ketiak sebelah kiri. Dodot

yang di pinggang dirapikan sampai blumbang kelihatan.

(e) Dodot yang letaknya di pinggang sebelah kiri dipegang kemudian

dikerut. Bagian sudut dodot diwiru dan dirapikan, wiru dijadikan

satu kemudian diikat dengan tali kecil.
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(f) Sisa dodot yang dua kilan dirapikan, blumbang dodot yang warna

putih harus kelihatan untuk dimasukkan ke dalam dodot yang

telah melingkar di punggung.

(g) Dodot yang menutup pinggul pengantin diperpendek dengan cara

tangan kiri memasukan dodot kedalam belitan pertama, kemudian

ditarik dengan tangan kanan dan dirapikan.

(h) Dodot yang berada di leher diturunkan, ujungnya dimasukkan tali

kecil untuk membuat kunco bagian belakang, bentuk kunco segi

tiga agak memanjang ke lantai.

(i) Ujung dodot yang berada di pinggang kiri atau yang dipegang

dengan tangan kiri dibelitkan dan dilingkarkan ke depan terus ke

belakang.

(j) Setelah bertemu di pinggang sebelah kiri, ujungnya diikatkan

dengan bundelan di pinggang kiri, sampai di pinggang belakang

menuju ke pinggang kiri, menutup pangkal kunco dan dirapikan.

(k) Bundelan sebelah kiri dibelitkan sampai habis.

(4) Lembar Kerja Memakai Dodot Pengantin Putra Solo Basahan

Langkah 1

Gambar 2.48. Proses memakai dodot

Pengantin pria memakai celana penjang dari kain cinde, lazimnya

warna merah cerah, kampuh dibentangkan melebar, bagian yang ada

prodonya menghadap keperias. Sudut dodot yang ada blenggennya
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dipegang perias dengan tangan kiri, sementara tangan kanan

memegang sisi kanan kain sambil membuat wiru.

Langkah  2

Gambar 2.49. Proses memakai dodot pengantin pria

Dodot diukur setinggi pengantin, cara mengukur, sudut dodot

dijatuhkan ke lantai, sisanya ditarik ke atas sampai pundak. Dodot

yang setinggi pundak tadi diturunkan  di pinggang sebelah kanan,

diikat dengan tali kecil sambil dipegangi. Dodot yang di sebelah kiri,

dibuat wiru kurang lebih 1 kilan sampai blumbang kelihatan.

Langkah  3

Gambar 2.50. Proses memakai dodot pengantin pria

Lipatan dodot dari kiri pengantin diteruskan ke belakang, berhenti di

pinggang sebelah kanan untuk diteruskan ke pinggang kiri.
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Langkah  4

Gambar 2.51. Proses memakai dodot pengantin pria

Lipatan dodot dari kiri pengantin diteruskan ke belakang, berhenti di

pinggang sebelah kanan untuk diteruskan ke pinggang kiri.

Langkah  5

Gambar 2.52. Proses memakai dodot pengantin pria

Lipatan dodot dari kiri pengantin diteruskan ke belakang, berhenti di

pinggang sebelah kanan untuk diteruskan ke pinggang kiri.
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 Langkah 6

Gambar 2.53. Proses memakai dodot pengantin pria

Ujung dodot  sementara dilingkarkan ke eher. Dodot dilingkarkan ke

kiri,   dibawah payudara berhenti diketiak sebelah kiri. Dodot yang di

pinggang dirapikan sampai blumbang kelihatan.

Langkah  7

Gambar 2.54. Proses memakai dodot pengantin pria

Dodot yang letaknya di pinggang sebelah kiri dipegang kemudian

dikerut. Bagian sudut dodot diwiru dan dirapikan, wiru dijadikan

satu kemudian diikat dengan tali kecil.



Tata Rias Pengantin Barat dan Pengantin Solo Basahan

Bidang Keahlian Tata Kecantikan Kulit 60

Langkah  8

Gambar 2.55. Proses memakai dodot pengantin pria

Sisa dodot yang dua kilan dirapikan, blumbang dodot yang warna

putih harus kelihatan untuk dimasukkan ke dalam dodot yang telah

melingkar di punggung.

Langkah 9

Gambar 2.56. Proses memakai dodot pengantin pria

Dodot yang menutup pinggul pengantin diperpendek dengan cara

tangan kiri memasukan dodot ke dalam belitan pertama, kemudian

ditarik dengan tangan kanan dan dirapikan.
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Langkah  10

Gambar 2.57. Proses memakai dodot pengantin pria

Dodot yang berada di leher diturunkan, ujungnya dimasukan tali

kecil untuk membuat kunco bagian belakang, bentuk kunco segi tiga

agak memanjang ke lantai.

Langkah  11

Gambar 2.58. Proses memakai dodot pengantin pria

Ujung dodot yang berada di pinggang kiri atau yang dipegang

dengan tangan kiri dibelitkan dan dilingkarkan ke depan terus ke

belakang.
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Langkah  12

Gambar 2.59. Proses memakai dodot pengantin pria

Setelah bertemu di pinggang sebelah kiri, ujungnya diikatkan dengan

bundelan di pinggang kiri, sampai di pinggang belakang menuju ke

pinggang kiri, menutup pangkal kunco dan dirapikan.

Langkah 13

Gambar 2. 60. Proses memakai dodot pengantin pria
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Bundelan sebelah kiri dibelitkan sampai habis.

Gambar  2.61. Pengantin pria dengan dodot lengkap

Gambar 2.62. Pengantin Pria setelah selesai dirias
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Gambar 2.64
Membersihkan wajah

i) Langkah Kerja Rias Pengantin Barat

Langkah kerja  dalam merias pengantin Barat, tidak jauh berbeda

dengan riasan pesta maupun rias wajah yang lain:

(1) Mempersiapkan bahan dan alat

(2) Menata rambut sesuai dengan desain

- Bagi rambut menjadi 2 bagian,

depan dan belakang

- Sasak sedikit rambut bagian

belakang, lalu ikat denagn karet

- Ambil rambut bagian depan, sasak

sedikit agar lebih rapi. Sisir ke

belakang, bila ada poni sasaklah

agar dapat tegak. Bentuk ke

seluruhan rambut serapi mungkin.

 (3)Membersihkan wajah dengan pembersih dan penyegar

- Bubuhkan penyegar pada kapas,

usapkan merata ke wajah, telinga dan

leher

- Ambil pembersih sesuai dengan jenis

kulit secukupnya pada telapak

tangan, oleskan merata pada wajah,

telinga dan leher

- Lakukan gerakan rotasi disekitar

wajah agar kotoran mudah terangkat

- Usaplah dengan kapas/tissu atau

waslap

- Bubuhkan penyegar pada kapas, usapkan merata ke wajah, telinga

dan leher

Gambar 2.63. Tata rambut Top Style
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(4) Membubuhkan pelembab

- Ambil pelembab secukupnya pada

telapak tangan, oleskan pada wajah,

telinga, dan leher secara merata

- Diamkan selama 1 menit biar agar

kering dan meresap

- Lakukan gerakan rotasi di sekitar wajah

agar kotoran mudah terangkat

- Usaplah dengan kapas/tissu atau waslap

5) Membubuhkan alas bedak dan meratakan bedak

-Ambil alas bedak yang sesuai

-Oleskan dengan jari telunjuk/jempol

secara merata pada wajah, leher dan

telinga

-  Ratakan dengan spon, agar tampak

sama dengan bagian yang lain dan

tampak menyatu dengan kulit.

-Bubuhkan bedak dengan menggunakan

rembuk dan ratakan dengan

menggunakan kuas bedak yang

berukuran besar

(6) Mengoreksi bentuk alis, mata , hidung, pipi dan bibir.

- Ambil pensil alis warna hitam, bentuk alis seideal mungkin

- Arsir dengan pensil alis dan sikat dengan sikat alis

Gambar 2.65. Memberi
pelembab pada wajah,
telinga dan leher

Gambar 2.66. Memberi
alas bedak
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Gambar 2.67. Koreksi bentuk alis

(7) Memulas mata dengan eyeshadow

- Ambil eyeshadow warna orange

- Pulaskan pada kelopak mata sebagai

base

- Kemudian  warna coklat untuk sudut

luar mata dan beri warna gelap biru tua

(8) Membubuhkan eyeliner dan mascara

- Ambil eyeliner lalu bubuhkan pada

garis mata

- Ambil mascara oleskan pada bulu

mata agar kelihatan lentik

Gambar 2.68. Memakai eyeshadow

Gambar 2.69. Memakai eyeliner dan
mascara
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(9) Membubuhkan pemerah pipi dan  lipstick

- Bubuhkan pemerah pipi warna merah

anggur/pastel yang sesuai pada

daerah pipi

- Oleskan lipstick dengan warna yang

sesuai dengan pemerah pipi dengan

bantuan kuas

(10) Mengenakan gaun

Sebelum mengenakan gaun, gunakan

dulu rok dalam dan sepatu, kemudian

kenakan sleyer pada sanggul

(11) Memasang mahkota ( crown), dan perlengkapan lainya

Gambar 2.72. Pemasangan mahkota dan perlengkapan lainnya

Gambar  2.70. Memakai pemerah pipi dan lipstick

Gambar 2.71. Memasang sleyer
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    Gambar 2.73. Hasil akhir dari depan       Gambar 2.74 Hasil akhir dari belakang

c. Rangkuman

Pengantin barat disebut juga pengantin modern atau pengantin gaun

putih. Putih mengisyaratkan suci, alasannya memberi nuansa lembut. Tradisi

pengantin bergaun putih mulai menjadi keharusan setelah dilangsungkannya

pernikahan Victoria pada tahun 1840. Inspirasi dari Victoria ini sekaligus

mempopulerkan gaun pengantin putih yang tak pernah surut hingga  saai ini.

Adat istiadat pengantin Jawa sesungguhnya bersumber dari tradisi

Keraton. Dengan terciptanya adat istiadat perkawinan yang mengandung nilai-

nilai luhur itu lahir pula seni tata rias pengantin dan model busana pengantin

yang beraneka ragam. Dengan lewatnya waktu dan perkembangan zaman, adat

istiadat tersebut lambat laun menembus sampai keluar tembok Keraton.

Dalam adat Jawa  sebelum panggih dilakukan serangkaian upacara antara

lain Srah-srahan, Pingitan, pasang Bleketepe/Tarup, Siraman, Paes/Ngerik,

Dodol Dawet, Midodareni, Upacara pernikahan/Ijab, Upacara Temu/Panggih,

Balangan Sirih, Wijik, Pupuk, Sinduran, Bobot Timbang, Guno koyo/Kacar-

kucur, Dahar Klimah, Titik pitik, Mbukak Kawah, sungkeman.
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Adat Istiadat perkawinan  gaya Surakarta/Solo dengan gaya Yogyakarta

terdapat beberapa perbedaan dalam macam upacaranya. Perbedaan itu dalam

upacara Siraman. Midodareni, Panggih dan kacar-kucur.

Untuk merias pengantin Solo basahan memerlukan persiapan yang

matang. Hal tersebut antara lain, pemilihan bahan kosmetik yang sesuai dengan

jenis kulit pengantin,  pemilihan perlengkapan yang akan digunakan pengantin,

seperti bu sana pengantin, sanggul, perhiasan, dan rangkaian bunga. Baik untuk

pengantin pria maupun pengantin wanita, harus dipersiapkan secara matang

dan lengkap

Langkah kerja dalam rias pengantin  Putri Solo basahan adalah rias

wajah, membuat cengkorongan/paes, menyanggul, memasang tibo dodo dan

tibo pangkon, memakai kain atau dodotan.

Rias pengantin pria Solo Basahan pada dasarnya sama dengan rias

pengantin putri, bedanya riasan wajah dibuat tipis-tipis agar kesanya segar,

kemudian dahi tidak dipaes dan memakai kuluk. Setelah wajah dirias kemudian

baru memakai dodot

Rias pengantin barat padadasarnya hampir sama dengan riasan pesta,

akan tetapi lebih spesial dan khusus, terutama gaun dan perlengkapan lainnya.

Titik tekan rias pengantin barat adalah pada riasan wajah, kemudian busana

yang dikenakan dan perlengkapan lainnya.

d. Tugas

1) Observasi langsung keperias pengantin tentang cara merias pengantin yang

baik dan betul

2) Persiapkan bahan kosmetik dan peralatan yang akan digunakan untuk

merias pengantin solo basahan

3) Persiapkan perlengkapan pengantin solo basahan dan pengantin barat

4) Lakukan kajian materi pada kegiatan belajar tentang rias pengantin solo

basahan dan pengantin barat

5) Tutorial dengan guru tentang materi yang akan dipelajari dan dipraktekan.
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e. Tes Formatif

A. Pilihlah alternatif jawaban yang benar pada soal berikut:

1. Pengantin barat  disebut juga pengantin bergaun putih karena.....

a. memakai baju putih           b.  suci

d.  paling cocok                     e.  mudah memilih bahan

2. Adat istiadat perkawinan pengantin Jawa bersumber dari......

a. Keraton    b.  budaya masyarakat

c. Jogjakarta   c. Surakarta

3. Pengantin gaya Jogja dan Gaya Surakarta mempunyai perbedaan,

pada......

a. upacara                b. Riasan

c.   pakaian              c. perlengkapan.

4. Pengantin barat  disebut juga pengantin bergaun putih karena......

a. memakai baju putih  b.  suci

d.  paling cocok   e.  mudah memilih bahan

5. Adat istiadat perkawinan pengantin Jawa bersumber dari.....

a. Keraton                  b.  budaya masyarakat

c. Jogjakarta                 c. Surakarta

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1) Sebutkan alat yang digunakan untuk rias pengantin!

2) Sebutkan bahan yang digunakan untuk rias pengantin!

3) Apa yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan dan alat  kosmetik

yang digunakan untuk rias wajah pengantin solo basahan?

a.  warna menyala    b. sesuai dengan jenis kulit

c. sesuai dengan jenis riasan  d. kehendak pengantin

4) Apa yang diperlukan untuk menyangggul pengantin solo basahan?

a. rambut palsu    b. cemara

c.  sanggul jadi    d. sanggul tempel
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5) Berapa jumlah cunduk mentul yang digunakan pengantin solo basahan

putri?

a. 7      b. 8

c. 9     d. 10

C. Jawab Pertanyaan dibawah ini dengan tepat

1) Apa saja yang harus dipersipkan untuk merias pengantin?

2) Sebutkan langkah kerja rias pengantin putri solo basahan!

3) Apa saja yang harus dipersiapkan untuk merias pengantin pria?

4) Sebutkan langkah kerja rias pengantin pria solo basahan !

f. Kunci Jawaban

Soal  A

   1. b

2. a

3. a

4. b

5. a

Soal B

1) Alat rias pengantin: Spon,  powder puff, kuas bedak, kuas eye shagow, kuas

lipstik, kuas pemerah pipi, sikat alis, sikat bulu mata, kep, bandana, eyelash

curler, pinset

2) Bahan rias pengantin: pembersih, penyegar, pelembab, alas

bedak,bedak,siapt mata,pensil alis, pemerah pipi, lipstik, kapas, tissu, cotton

buds, hair spray.

3) B

4) B

5) C
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Soal C

1) Perlengkapan make up,  paes, sanggul, rangkaian melati, perlengkapan

dodotan.

2) Langkah kerja dalam rias pengantin  Putri Solo basahan adalah rias wajah,

membuat cengkorongan/paes, menyanggul, memasang tibo dodo dan tibo

pangkon, memakai kain atau dodotan.

3) Perlengkapan make up,  keris, kuluk, rangkaian melati, perlengkapan

dodotan.

4) Langkah kerja dalam rias pengantin  Putri Solo basahan adalah rias wajah,

membuat cengkorongan/paes, menyanggul, memasang tibo dodo dan tibo

pangkon, memakai kain atau dodotan.
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BAB  III

EVALUASI

Evaluasi untuk Rias Pengantin Solo Basahan

Waktu 6 jam (@ 60 menit)

A. Pilihlah (B) bila alternatif jawaban dibawah ini betul dan (S) bila salah

1. B – S  Jumlah cunduk mentul yang digunakan untuk pengantin putri Solo

Basahan ada 7 buah

2. B – S  Kain cinde adalah dodot yang digunakan untuk pengantin putri Solo

Basahan

3. B – S  Panjang kain cinde 3 meter

4. B – S  Lebar wiru untuk dodot pengantin putri Solo Basahan 2 kilan

5. B – S Lebar wiru untuk pengantin pria Solo Basahan 3 kilan

6. B – S  Bentuk alis pengantin pria Solo Basahan disebut mangot

7. B – S Oncen bunga melati untuk keris disebut oncen sritaman

8. B – S  Salah satu ciri hiasan pada pada pengantin Solo Basahan adalah

pemakain buntal yang panjangnya 120 cm

9. B – S  Pengantin pria pada Solo Basahan memakai kuluk mathak warna

hitam

10. B – S  Pengantin putri Solo Basahan memakai oncen melati yang disebut

tibo dodo.

B.  Riaslah model yang anda bawa dengan riasan pengantin Solo Basahan

C. Sikap, penilaian dilakukan pada

1. kerapian dan kehalusan dalam make-up wajah

2. kerapian dan kehalusan dalam make-up dahi/paes

3. kerapian dan kehalusan  dalam membuat menyanggul

4. kerapian  dalam berbusana

5. kesesuaian antara wajah dengan hasil riasan
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D. Kunci Jawaban :

A. 1. s  6. b

2. b  7. b

3. b  8. b

4. s  9. s

5. b  10. b

E. Penilaian

1.  Nilai untuk kelompok A, setiap soal 1, bobot   10 %

2.  Nilai untuk kelompok B, setiap aspek 2, bobot 80 %

3.  Nilai untuk kelompok C, setiap soal 2, bobot 10 %

F. Kriteria standar produk kerja :

        Kriteria

Materi

 Kurang

 Halus

   Halus Kurang

 Rapi

 Rapi

Make – Up

Wajah

Rias

Dahi/Paes

Sanggul

Berbusana

 Hasil Akhir

Kriteria Penilaian untuk proses dan hasil pada rias pengantin

1. make – up wajah, nilai maksimal  20

2. rias dahi/paes, nilai maksimal   20

3. sanggul, nilai maksimal    20

4. memakai busana, nilai maksimal  20

5. ketepatan waktu, nilai maksimal   20
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