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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 Tim, 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

Mata Diklat : G. Merias Wajah Foto dan Film

No Kode Modul Judul Modul
11 KUL - 207 Merias Wajah Foto dan Film
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Mata Diklat : H.. Merias Wajah Pengantin Barat dan Daerah Setempat

No Kode Modul Judul Modul
12 KUL - 208A Merias Wajah Pengantin Barat dan Daerah Setempat

(Malang)
13 KUL - 208B Merias Wajah Pengantin Barat dan Daerah Setempat

(Solo Putri)
14 KUL - 208C Merias Wajah Pengantin Barat dan Daerah Setempat

(Solo Basahan)
15 KUL - 208D Merias Wajah Pengantin Barat dan Daerah Setempat

(Cirebon Kebesaran)
16 KUL - 208E Merias Wajah Pengantin Barat dan Daerah Setempat

(Yogya Putri)
17 KUL - 208F Merias Wajah Pengantin Barat dan Daerah Setempat

(Yogya Kebesaran)
18 KUL - 208G Merias Wajah Pengantin Barat dan Daerah Setempat

(Bali Madya)
19 KUL - 208H Merias Wajah Pengantin Barat dan Daerah Setempat

(Sunda Putri)
Mata Diklat : I. Merias Wajah Fantasi, Karakter dan Fancy

No Kode Modul Judul Modul
20 KUL - 209 Merias Wajah Fantasi, Karakter dan Fancy

Mata Diklat : J.  Anatomi dan Fisiologi Kulit dan Rambut

No Kode Modul Judul Modul
21 KUL - 310 Anatomi dan Fisiologi Kulit dan Rambut

Mata Diklat : K.. Merawat  Kulit Wajah Tidak Bermasalah

No Kode Modul Judul Modul
22 KUL - 311 Merawat  Kulit Wajah Tidak Bermasalah

Mata Diklat : L.  Merawat  Kulit Wajah Bermasalah secara Manual
No Kode Modul Judul Modul
23 KUL - 312A Merawat  Kulit Wajah Bermasalah secara Manual

(Berjerawat)
24 KUL - 312B Merawat  Kulit Wajah Bermasalah secara Manual

(Berkomedo)
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25 KUL - 312C Merawat  Kulit Wajah Bermasalah secara Manual
(Dehidrasi)

Mata Diklat : M. Depilasi
No Kode Modul Judul Modul
26 KUL - 313 Depilasi

Mata Diklat : N.  Merawat Kuku, Tangan dan Kaki
No Kode Modul Judul Modul
27 KUL - 314 Merawat Kuku, Tangan dan Kaki

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

Mata Diklat : Q. Merawat Payudara
No Kode Modul Judul Modul
33 KUL - 417 Merawat Payudara

Mata Diklat : R. Merias Wajah Inovasi-Trend
No Kode Modul Judul Modul
34 KUL - 418 Merias Wajah Inovasi-Trend
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PERISTILAHAN/GLOSSARY

Banten : adalah sarana persembahan sesaji

Cerik : adalah selendang pelangka gading

Jaba : adalah kebanyakan

Kamen : adalah kain panjang dari songket

Kecek : adalah titik warna merah di tengah dahi

Madya : adalah biasa, menengah

Mantera : adalah doa-doa

Mepusungan  : adalah sanggul

Moding : adalah sumpel yang dibuat gepeng terbuat dari rambut

Ngerorod : adalah melarikan

Nista : adalah sederhana, kebanyakan

Puspo lembo : adalah asesoris sanggul Bali

Srinatha : adalah paes/desain rias wajah pengantin putri

Sulinggih : adalah pandita

Tirta : adalah air suci

Triwangsa : adalah menak

Utama  : adalah tertinggi
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Modul ini berjudul Merias Wajah Pengantin Barat dan Bali Madya, yang

merupakan salah satu modul utama dari beberapa modul pengantin Barat dan

daerah.  Tujuan diajarkannya modul ini, agar peserta diklat memiliki wawasan dan

keterampilan yang memadai untuk merias wajah pengantin.  Untuk mencapai

maksud tersebut, beberapa materi  pemelajaran yang harus dikuasai dengan baik

oleh peserta diklat, antara lain: (1) mendiagnosa wajah,  (2) mendesain rias wajah,

(3) memilih kosmetika yang sesuai, dan (4) menerapkan teknik merias wajah

pengantin Barat dan daerah.

B. Prasyarat

 Sebelum mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat telah

mempelajari dan memiliki kemampuan (1) merias wajah sehari-hari,  (2) merias

wajah cikatri dan geriatri, (3)  merias wajah panggung, dan (4) merias wajah foto,

film dan TV

C. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Petunjuk Peserta diklat

a. Langkah langkah belajar yang harus ditempuh dalam mempelajari modul

ini adalah sebagai berikut:

1) Pelajari teori teori tentang tata rias wajah sehari-hari secara mendalam

2) Baca secara seksama materi modul ini hingga benar benar paham

3) Ikuti petunjuk modul ini secara berurutan

4) Persiapkan alat dan bahan untuk praktek

5) Lakukan langkah langkah kerja secara sistematis.  Agar benar benar trampil

merias wajah pengantin barat dan Bali Madya, Anda perlu melakukan

latihan secara berulang ulang sampai terampil
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b. Perlengkapan yang perlu dipersiapkan

1) Bahan bahan

a) Kosmetik  rias 1 set

b) Pidih

c) Kapas & tissue

2) Peralatan Praktek

a. Kuas  srinatha

b. Pisau cukur

c. Kuas kuas

2. Peran Guru/Instruktur

a. Menginformasikan langkah-langkah belajar yang harus dilakukan oleh

peserta diklat untuk terampil merias wajah pengantin barat dan Bali Madya

b. Memberi penjelasan kepada peserta diklat bagian bagian dari modul yang

belum dipahami oleh peserta diklat

c. Mendemonstrasikan langkah langkah yang dipersyaratkan dalam kegiatan

belajar

d. Membimbing peserta diklat untuk melaksanakan praktikum merias wajah

pengantin barat dan Bali Madya

e. Melakukan evaluasi secara komprehensif melalui proses dan produk belajar

yang dicapai peserta diklat, meliputi: ranah kognitif, afektif dan psikomotor

D. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat mempunyai

kemampuan:

1. Mendiagnosa wajah

2. Mendesain rias wajah

3. Memiliki kosmetika yang sesuai

4. Menerapkan teknik merias wajah pengantin Barat dan Bali Madya
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E. Kompetensi

Kode dan Kompetensi : KUL – 208G Merias Wajah Pengantin Barat Dan

Pengantin Bali Madya

Sub Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja Ruang Lingkup
Kompetensi

1. Mendiagnosa wajah

2. Mendesain rias

wajah

3. Memilih kosmetika

yang sesuai

4. Menerapkan  teknik

merias pengantin

barat dan daerah

1.1 Wajah dapat

didiagnosis untuk

keperluan rias

pengantin   Barat dan

Bali Madya

2.1 Rias wajah pengantin

dapat didesain sesuai

dengan   model

pengantin yang

diperlukan

2.2. Pola rias wajah dapat

digambar sesuai

dengan model

pengantin yang

diinginkan

3.1 Kosmetik dapat

dipilih sesuai dengan

tata rias pengantin

barat dan Bali Madya

4.1 Rias pengantin dapat

diterapkan untuk

keperluan pengantin

barat dan Bali Madya

1.1.1Diagnosis untuk

keperluan rias

pengantin Barat

dan Bali Madya

2.1.1 Desain sesuai

dengan model

pengantin yang

diperlukan

2.2.1 Pola rias wajah

sesuai dengan

model pengantin

yang diinginkan

3.1.1 Kosmetik sesuai

dengan tata rias

pengantin Barat

dan Bali Madya

4.1.1 Rias pengantin

untuk keperluan

pengantin Barat

dan Bali Madya

BAB II

PEMELAJARAN
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A. Rencana Belajar Peserta diklat

Kompetensi : Merias Wajah Pengantin Barat dan Bali Madya

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu Tempat

Belajar

Alasan

Perubahan

Tanda

Tangan Guru

1. Pengantin Barat

§ membuat desain  Di kelas

§ persiapan alat

dan bahan

 Di Lab.

§ mengenakan

cape

 Di Lab.

§ mendiagnosa  Di Lab.

§ membersihkan

wajah

 Di Lab.

§ merias  Di Lab.

2. Pengantin Bali

Madya

§ membuat desain  Di kelas

§ persiapan alat

dan bahan

 Di Lab.

§ mengenakan

cape

 Di Lab.

§ mendiagnosa  Di Lab.

§ membersihkan

wajah

 Di Lab.

/Salon

§ merias  Di Lab.

B. Kegiatan Belajar

1.  Kegiatan Belajar 1: Mendiagnosa Kulit

a.  Tujuan Kegiatan Pemelajaran 1
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Pada akhir kegiatan pemelajaran, diharapkan peserta diklat mampu:

1) membedakan macam macam jenis kulit wajah

2) menentukan jenis kulit wajah

b. Uraian Materi 1

1) Jenis kulit wajah

Keadaan kulit seseorang bergantung pada beberapa faktor, yakni usia,

berapa lama melewatkan waktu di sinar matahari, bahan yang diaplikasikan

dan bagaimana merawat (Coleman, 1995:87)

Jenis kulit wajah ada beberapa macam antara lain: berminyak, normal,

kering, campuran.  Pada jenis kulit berminyak, kelenjar kelenjar lemak

bekerja berlebihan sehingga kulit kelihatan mengkilat, tebal, tonus kuat,

poripori besar serta mudah sekali berjerawat.   Kulit normal, tidak

berminyak dan tidak kering, sehingga kelihatan segar dan bagus, lubang

poripori hampir tidak kelihatan, dan tonusnya baik.  Sedangkan pada kulit

kering, kelenjar lemak bekerja kurang aktif, kulit kelihatan kusam, tipis,

bersisik,  halus, lebih cepat timbul keriput, lubang pori pori tidak kelihatan,

mudah mendapat gangguan pelebaran pembuluh darah rambut.  Bila kulit

campuran, yakni bagian tengah muka kadang kadang berminyak atau

normal atau kering (Hakim, 1983: 68 69).   Menurut Coleman, Kulit normal

yang sehat, adalah yang tampak merah muda, yang terjaga dengan baik,

yang halus empuk ketika diraba karena kulit yang cukup air.  Jika sel-sel

pada kulit kekurangan air, maka kulit akan menjadi kaku, keras, dan kasar.

Kulit kering adalah kulit yang benar benar tidak mengandung air.  Faktor

yang menimbulkan keringnya kulit antara lain karena terlalu sering

mencucinya, tidak melindungi kulit dengan pelembab atau terlalu lama

berada dalam atmosfer kering, dan dipanasi secara sentral (Coleman, 1995,

87-88)

2) Mendiagnosis wajah

Sebelum memulai merias wajah, kita harus memperhatikan berbagai

hal pada model yang akan dirias wajahnya.  Pertama, dengan
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memperhatikan cara model  berdandan, rias rambutnya, dan rias wajahnya.

Kemudian perlu diamati hal hal  yang salah, atau kurang cocok, dan harus

diperbaiki, misalnya kombinasi warna yang kurang serasi antara pemerah

bibir, pemerah pipi, alas bedak, bayangan  mata, dan sebagainya pada rias

wajah model.  Hanya melalui pengamatan saja seorang ahli rias wajah sudah

dapat menarik manfaat dari kesalahan-kesalahan yang dibuat model,

sehingga pekerjaannya banyak dipermudah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dicatat pada kartu pribadi

model, untuk kemudian dipakai sebagian informasi dalam mengerjakan rias

wajah  berkaitan dengan:

a)  Bentuk muka

b) Warna kulit

c) Bagian terpenting pada ketiga

lapangan  horisontal

d) Asimetri  wajah

e) Bentuk alis

f) Bentuk mata

g) Bentuk hidung

h) Bentuk bibir

i) Bentuk dagu

j) Warna rambut (Hakim, 1985: 122 124)

   Gambar 2.1 Bentuk wajah

c. Rangkuman 1

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, dicatat pada kartu pribadi model,

untuk kemudian dipakai sebagian informasi dalam mengerjakan rias wajah

berkaitan dengan: Bentuk muka, Warna kulit, Bagian terpenting pada ketiga

lapangan  horisontal, Asimetri  wajah, Bentuk alis, Bentuk mata, Bentuk

hidung, Bentuk bibir, Bentuk dagu, dan Warna rambut

d. Tugas 1
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Petunjuk: Lakukanlah diagnosis terhadap model Anda (sesama teman) untuk

keperluan rias wajah pengantin barat dan pengantin daerah,

kemudian isilah format berikut sesuai dengan yang terdapat pada

model!

Tata rias yang dikerjakan : Rias wajah pengantin Barat

                                           Rias wajah pengantin Daerah

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

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

3. Bentuk bagian wajah : .....................................................

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

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

c. Bentuk hidung : .....................................................

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

6. Tata Rias Wajah

Riasan Warna

a. Alas bedak
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b. Bedak

c. Bayangan bentuk wajah gelap (shading)

d. Penonjolan bentuk  wajah (rinting)

e. Alis

f. Bayangan mata

g. Sipat mata

h. Pemerah pipi

i. Bayangan hidung

j. Pemerah bibir

e. Tes Formatif 1

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1) Sebutkan macam macam jenis kulit muka?

2) Sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam mendiagnosa?

3) Sebutkan ciri ciri kulit kering?

4) Sebutkan ciri-ciri kulit berminyak!

5) Sebutkan macam-macam bentuk muka

6) Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan kulit!

7) Sebutkan faktor-faktor yang menimbulkan keringnya kulit!

8) Sebutkan macam-macam kelainan kulit!

9) Bagaimana keadaan pori-pori pada jenis kulit berminyak

10) Sebutkan ciri-ciri kulit normal!

f. Kunci Jawaban Formatif 1

1) Jenis kulit wajah ada beberapa macam antara lain: berminyak, normal,

kering, campuran.



  Merias Wajah Pengantin Barat dan Bali (Madya)

Bidang Keahlian Tata Kecantikan Kulit 9

2) Beberapa hal yang perlu diperhatikan, dicatat pada kartu pribadi model,

untuk kemudian dipakai sebagian informasi dalam mengerjakan rias wajah

berkaitan dengan:

a) Bentuk muka

b) Warna kulit

c) Bagian terpenting pada ketiga lapangan  horisontal

d) Asimetri  wajah

e) Bentuk alis

f) Bentuk mata

g) Bentuk hidung

h) Bentuk bibir

i) Bentuk dagu

j) Warna rambut

3) Kelenjar lemak bekerja kurang aktif, kulit kelihatan kusam, tipis, bersisik,

halus, lebih cepat timbul keriput, lubang pori pori tidak kelihatan,  mudah

mendapat gangguan pelebaran pembuluh darah rambut

4) Kelenjar lemak bekerja berlebihan sehingga kulit kelihatan mengkilat,

tebal, tonus kuat, pori-pori besar serta mudah sekali berjerawat

5) Bulat, persegi, bulat panjang, segitiga, daun waru, lonjong

6) Usia, berapa melewatkan waktu di sinar matahari, bahan yang

diaplikasikan dan bagaimana merawat

7) Karena terlalu sering mencucinya, tidak melindungi kulit dengan

pelembab, terlalu lama berada dalam atmosfer kering dipanasi secara

sentral

8) Kerut-kerut, vlek-vlek, dagu rangkap, cacat lain

9) Pori-pori besar

10) Tidak berminyak dan tidak kering, kelihatan segar dan bagus, lubang pori-

pori hampir tidak kelihatan, tonusnya baik

g. Lembar Kerja 1

1) Alat

a) Alat tulis
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b) Lembar diagnosa

2) Bahan

     Kulit wajah model

3) Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada saat melakukan diagnosa harus memperhatikan faktor kesehatan dan

keselamatan kerja baik dari penata rias maupun sisi klien (customer).

Kesehatan yang dimaksud adalah:

Kerbersihan ruangan, sirkulasi udara yang sehat serta penggunaan alat-alat

yang telah disucihamakan terlebih dahulu sebelum digunakan.

Yang lebih penting adalah penata rias bebas BB, dan nafas yang segar

sehingga tidak mengganggu komunikasi, serta tidak mengidap penyakit

menular.

Keselamatan Kerja yang dimaksud adalah:

a) Melaksanakan diagnosa sesuai prosedur & aman

b) Tertib dalam pengoperasian alat-alat

Mengingat bidang kecantikan adalah ilmu yang penuh dengan sentuhan

seni, maka jangan lupa menciptakan suasana yang indah dan nyaman

sehingga customer akan bertahan lama dan kembali lagi ke salon untuk

mencoba jasa pelayanan yang lainnya.

4) Langkah Kerja

a) Persiapkan kebutuhan untuk mendiagnosa, misalnya: alat tulis, lembar

diagnosa

b) Amati ciri-ciri yang terdapat wajah model

c) Catat pada lembar diagnosa

2. Kegiatan belajar 2 : Mendesain Rias Wajah

a.  Tujuan 2

Pada akhir kegiatan belajar, diharapkan peserta diklat mampu:
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1) menggambar pola rias wajah

2) mendesain rias wajah

b. Uraian Materi 2:  Desain rias wajah pengantin Bali

Mendesain rias wajah pengantin barat harus disesuaikan dengan bentuk

muka pengantin.  Riasan mata dibuat tajam dengan garis tipis eyeliner pada

sekeliling mata.  Membentuk wajah ideal dengan memberi shade pada muka

bulat/persegi.  Kesan juga dapat dibuat dengan penataan rambut yang

diharapkan.

Desain rias wajah pada pengantin Bali terutama diperlukan untuk  merias

dahi yang disebut dengan srinatha. Fungsi srinatha untuk menyelaraskan

bentuk dahi agar kelihatan lebih anggun dan cantik.

Cara membuat srinatha:

Dari tengah-tengah dahi

dibuat garis melengkung

bak bulan dumanggal ke

kanan ke arah telinga

(menyambung dengan

rambut  godheg) demikian

juga ke sebelah kiri (lihat

gambar 2.2-2.3)

Gambar 2.2 Membuat Srinatha
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Gambar 2.3 Desain Rias Wajah Pengantin Bali

c. Rangkuman 2

 Mendesain rias wajah harus disesuaikan dengan bentuk muka pengantin.

Desain rias wajah pada pengantin Bali atau merias dahi disebut srinatha. Fungsi

srinatha untuk menyelaraskan bentuk dahi agar kelihatan lebih anggun dan cantik.

d. Tugas 2

Buatlah desain wajah pengantin Bali pada model (teman) anda!

e. Tes Formatif 2

1) Bagaimana cara mendesain rias wajah pengantin Bali?

2) Sebutkan nama desain rias wajah pengantin Bali!

3) Bagaimana bentuk desain rias wajah pengantin Bali?

4) Sebutkan nama riasan di tengah-tengah dahi!

5) Bagaimana deain riasan mata pengantin Barat?

f. Kunci Jawaban Formatif 2

1) Cara mendesain rias wajah pengantin Bali:
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Dari tengah-tengah dahi dibuat garis melengkung bak bulan dumanggal ke

kanan ke arah telinga (menyambung dengan rambut  godheg) demikian juga ke

sebelah kiri

2) Srinatha

3) Bulan dumanggal

4) Kecek merah

5) Tajam dengan garis tipis eyeliner pada sekekliling mata

g. Lembar Kerja 2

1) Alat

a) Alat tulis

b) Kertas gambar dengan desain wajah

2) Bahan

a) Pewarna gambar: pensil warna/crayon/kosmetik kit

3) Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada saat menedesain rias wajah harus memperhatikan faktor kesehatan dan

keselamatan kerja baik dari penata rias maupun sisi klien (customer).

Kesehatan yang dimaksud adalah:

Kerbersihan ruangan, sirkulasi udara yang sehat serta penggunaan alat-alat

yang telah disucihamakan terlebih dahulu sebelum digunakan.



  Merias Wajah Pengantin Barat dan Bali (Madya)

Bidang Keahlian Tata Kecantikan Kulit 14

Yang lebih penting adalah penata rias bebas BB, dan nafas yang segar

sehingga tidak mengganggu komunikasi, serta tidak mengidap penyakit

menular.

Keselamatan Kerja yang dimaksud adalah:

a) Mendesain rias wajah sesuai prosedur & aman

b) Tertib dalam pengoperasian alat-alat

Mengingat bidang kecantikan adalah ilmu yang penuh dengan sentuhan

seni, maka jangan lupa menciptakan suasana yang indah dan nyaman

sehingga customer akan bertahan lama dan kembali lagi ke salon untuk

mencoba jasa pelayanan yang lainnya.
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3. Kegiatan belajar 3: Memilih Kosmetika Yang Sesuai

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 3

Pada akhir kegiatan pemelajaran, diharapkan peserta diklat mampu:

     1) memilih warna alas bedak sesuai dengan daerah pengantin

2) memilih kosmetika secara tepat

b. Uraian Materi 3

 Kosmetika untuk tata rias pengantin barat harus memperhatikan hal-hal

sebagai berikut.  Warna bedak rias wajah pengantin Eropa harus agak

keputihan atau sawo matang.  Mengenai eyeshadow tidak ada keharusan warna

maupun bentuk.  Jadi, kita bebas dalam memilih kosmetik untuk merias mata,

tetapi harus disesuaikan dengan bentuk mata, bentuk muka,  dan warna kulit.

Untuk merias pengantin Bali, kosmetika yang disiapkan terdiri dari:

1)  susu pembersih dan penyegar sesuai jenis kulit;

2) pelembab;

3) alas bedak: kekuning kuningan;

4) bedak menur: kuning;

5) riasan mata: merah, highlight kuning emas, alis, eyeliner, maskara: hitam,

tengah tengah dahi (di antara dua alis merah).

6) pemerah pipi; merah

7) pemerah bibir: merah

8) srinatha: hitam

c. Rangkuman 3

Warna bedak rias wajah pengantin Eropa harus agak keputihan atau sawo

matang.  Sedangkan Pengantin Bali, alas bedak: kekuning kuningan, bedak

menur: kuning, riasan mata: merah, highlight kuning emas, alis, eyeliner,

maskara: hitam, tengah tengah dahi (di antara dua alis : merah, pemerah pipi

dan pemerah bibir: merah, srinatha: hitam.
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d. Tugas 3

Bandingkan tata rias wajah pengantin Barat dan Pengantin Bali!

e. Tes Formatif 3

1) Alas Bedak yang bagaimanakah yang tepat digunakan untuk tata rias wajah

    pengantin Barat?

2) Alas Bedak yang bagaimanakah yang tepat digunakan untuk tata rias wajah

    pengantin Bali?

3) Sebutkan warna eyeshadow yang digunakan pengantin Barat!

4) Sebutkan warna eyeshadow yang digunakan pengantin Bali!

5) Sebutkan warna “kecek” di tengah-tengah dahi pengantin Bali!

f. Kunci Jawaban Formatif 3

1) Agak keputihan

2) Kekuning kuningan

3) Tidak ada keharusan warna maupun bentuk

4) Merah, highlight kuning emas

5) Merah

g. Lembar Kerja

1) Alat:

§ mata biasa/penglihatan

2) Bahan:

§ kosmetik untuk pengantin Barat

§ kosmetik untuk pengantin Bali

3) Kesehatan dan Keselamatan Kerja

  Pada saat memilih kosmetika yang harus diperhatikan adalah faktor

kesehatan dan  keselamatan kerja, baik dari penata rias maupun sisi

pelanggan.  Kesehatan yang dimaksud adalah kebersihan ruangan, sirkulasi

udara yang sehat, serta penggunaan alat-alat yang telah disucihamakan

sebelum digunakan. Yang lebih penting adalah penata rias bebas bau badan,
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memiliki nafas yang segar sehingga tidak mengganggu komunikasi, serta

tidak mengidap penyakit  menular.

Keselamatan Kerja meliputi

a. Memilih kosmetika sesuai prosedur dan aman

b. Tertib dalam pemilihan kosmetika yaitu sesuai dengan kondisi klien

Mengingat bidang kecantikan adalah ilmu yang banyak bersentuhan dengan

seni, maka jangan lupa menciptakan suasana yang indah dan nyaman. Hal

itu dimaksudkan agar tahan berlama-lama dan kembali lagi ke salon untuk

mencoba jasa pelayanan lainnya

4) Langkah Kerja

a) Persiapan

(1) Area Kerja

(a) Melakukan sanitasi dan hygiene pada peralatan dan bahan

(b) Mengatur kosmetika dan alat-alat di atas meja rias

(c) Menciptakan ruangan bersih, indah dan nyaman

(2) Persiapan Pribadi

(a) Mengenakan pakaian kerja

(b) Melepas perhiasan yang berlebihan

(c) Menghindari bau kurang sedap dari mulut dan badan

(3) Persiapan Model/klien

(a) Mengenakan bandana dan kep

b) Pelaksanaan

(1) Memilih kosmetika yang sesuai dengan klien

(2) Memilih kosmetika yang akan digunakan
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4. Kegiatan belajar 4: Merias Pengantin Barat Dan Bali

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 4

Pada akhir kegiatan pemelajaran, diharapkan peserta diklat mampu:

1) merias pangantin Barat

2) merias pengantin Bali

b. Uraian Materi 4

1) Merias Pengantin Barat

Pengantin barat  disebut juga pengantin modern atau pengantin gaun

putih. Putih merupakan warna lembut yang melambangkan kesucian.

Berbeda dengan beludru hitam yang dengan bordiran emas, seperti pada

milik gaun pengantin Jawa, yang melambangkan keteguhan hati. Pada masa

Victoria, para pengantin wanita mengenakan gaun dengan berbagai warna.

Tradisi Pengantin bergaun putih mulai menjadi keharusan setelah

dilangsungkan 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 1849 tertulis, kebiasaan

telah memutuskan sejak berabad-abad yang lalu bahwa warna putih

merupakan warna paling cocok dengan apapun yang hendak dibuat sebuah

gaun pengantin.  Ini  merupakan lambang keluguan dan kesucian dari

seorang gadis.  Warna putih juga menjadi dominan di setiap rangkaian

bunga yang dibawa si pengantin, termasuk bunga-bunga penghias ruangan.

Pada tahun 1886 warna biru dan coklat sempat pula populer, namun

konsistensi/keajegan warna putih berhasil membuat warna tersebut tetap

mendapat dukungan luas sepanjang abad.  Majalah Delineator di tahun 1889

menulis “pernikahan merupakan hal penting dalam hidup seorang wanita

muda, bukan hanya sebatas seremonial belaka, tetapi juga pertanda kesucian

dari seorang pengantin yang patut dikagumi.  Sebagai ilusi sebuah kerudung
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dan gaun putih suci pilihan para pengantin”.  Keangkuhan ternyata juga

melekat pada kekuatan yang dipantulkan oleh warna putih (Han, 2000: 50).

Tujuan merias wajah  ialah memperindah wajah seseorang.  Untuk

merias wajah pengantin Eropa tidak ada pola tertentu yang dapat digunakan.

Tindakan yang utama ialah menonjolkan bagian wajah yang bagus dan

menyembunyikan bagian wajah yang kurang.   Untuk pengantin Pria bila

perlu juga dirias, tapi harus sesederhana mungkin terutama untuk kulit yang

berminyak.  Jadi pengantin pria harus kelihatan bersih dan segar.

Menata rambut untuk pengantin Eropa, ada tiga cara yaitu: (1)

mengatur rambut terurai, (2) menyanggul rambut sendiri, dan (3) memasang

rambut tiruan (hairpiece/wig).  Warna baju pengantin Eropa biasanya putih

atau kuning gading.  Sebelum mengenakan baju pengantin harus memakai

longtorso. Hand Bouqet atau bunga tangan yang digunakan lazimnya bunga

anggrek, mawar, krisan, camelia, aster, margaret, lely, anyelir yang

dipadukan dengan daun mamosa, cemara, atau asparaga.  Bahan yang lain

ialah tyle, kertas emas/perak, pita, pelepah pisang yang telah dipotong-

potong, tali, dan lem.

         Gambar 2.5a Sebelum dirias

Gambar 2.5b Sesudah dirias
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Langkah-langkah  merias pengantin barat:

a) mempersiapkan alat dan bahan

b) menata rambut sesuai desain

(1) Bagilah rambut menjadi 2 bagian: depan dan   belakang

(2) Sasak sedikit rambut bagian belakang, lalu ikat dengan karet

(3) Ambil rambut bagian depan, sasak

sedikit agar lebih rapi.  Sisir ke

belakang,  bila ada poni sasaklah

agar dapat tegak.   Bentuk

keseluruhan rambut serapi mungkin.

(Lihat gambar 2.6)

       Gambar 2.6 Menata Rambut Top Style

c) Membersihkan wajah dengan pembersih & penyegar

 (1) Ambillah pembersih sesuai jenis

kulit secukupnya pada telapak

tangan, oleskan pada wajah,

telinga dan leher secara merata

(2)  Lakukan gerakan rotasi di sekitar

wajah untuk memudahkan kotoran

terangkat

(3) Usaplah dengan tissue atau waslap

(4)  Bubuhkan penyegar pada kapas

(5) Usapkan pada wajah untuk

menyegarkan     (lihat gambar 2.7)

Gambar 2.7 Membersihkan &
menyegarkan wajah



  Merias Wajah Pengantin Barat dan Bali (Madya)

Bidang Keahlian Tata Kecantikan Kulit 21

Gambar 2.9 Membubuhkan
alas bedak dan
meratakan bedak

Gambar 2.10 Mengoreksi bentuk alis, mata,
hidung, pipi dan bibir

d) Membubuhkan pelembab

(1) Ambillah pelembab secukupnya pada

telapak tangan, lalu oleskan pada wajah,

telinga dan leher secara merata.

(2) Diamkan 1 menit hingga meresap pada

kulit.

     (lihat gambar 2.8).

Gambar 2.8 Memberi pelembab pada
wajah, telinga dan leher

e) Membubuhkan alas bedak dan meratakan

bedak, dengan langkah:

(1) ambillah alas bedak agak putih/sawo

matang;

(2) oleskan dengan jari telunjuk/jempol

secara merata pada wajah, telinga dan

leher;

(3) ratakan dengan spon, agar tampak

sama dengan bagian yang lain dan

tampak menyatu dengan kulit;

(4) bubuhkan bedak dengan mengguna-kan rembuk;

(5) ratakan dengan menggunakan kuas bedak yang berukuran besar

(Lihat gambar 2.9).

f) Mengoreksi bentuk alis, mata, hidung, pipi dan

bibir, langkahnya:

(1) ambil pensil alis warna hitam, bentuklah

alis sesuai dengan bentuk ideal;

(2) arsirlah dengan pensil alis dan sikatlah

dengan sikat alis. (Lihat gambar 2.10).



  Merias Wajah Pengantin Barat dan Bali (Madya)

Bidang Keahlian Tata Kecantikan Kulit 22

g) Memulas mata dengan eyeshadow, langkahnya:
(1)  ambil eyeshadow warna orange;

(2)  pulaskan pada kelopak mata sebagai base;

(3) kemudian warna coklat untuk sudut luar

mata dan beri warna gelap biru tua/hitam

(Lihat gambar 2.11).

h) Membubuhkan eyeliner, mascara dengan

langkah:

(1) ambillah eyeliner;lalu bubuhkan pada

garis mata; dan

(2) ambillah mascara lalu bubuhkan pada

bulu mata (lihat gambar  2.12)

Gambar 2.12 Membubuhkan eyebrow,
pencil, eyeliner,mascara

i) Membubuhkan pemerah pipi, lipstick,

dengan langkah:

(1) bubuhkan pemerah pipi warna merah

 anggur/pastel yang sesuai pada daerah

pipi;

(2) oleskan lipstick  dengan warna sesuai

 pemerah pipi dengan bantuan kuas

 (lihat gambar 2.13).

       Gambar 2.13 Membubuhkan pemerah

                                                                               pipi, lipstick

Gambar 2.11 Memulas mata
dengan eyeshadow
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j) Mengenakan gaun dengan langkah:

(1) kenakan pakaian/gaun pengantin dengan

terlebih dahulu mengenakan rok dalam dan

sepatu;

(2) pasangkan sleyer pada sanggul (Lihat

gambar 2.14).

      Gambar 2.14 Memasang sleyer

(3) Kemudian mahkota (crown), asesoris dan

pelengkap lainnya

        (Lihat gambar 2.15-2.116b).

                                                       Gambar 2.15 Memasang mahkota (crown),

                                                                         asesoris dan pelengkap lainnya

Gambar 2.16a Hasil akhir  Gambar 2.16b Hasil akhir

                      dari depan               dari belakang
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2) Merias Pengantin Bali

Upacara perkawinan di Bali pada hakikatnya merupakan kesatuan

yang utuh antara agama dan adat.   Dengan adanya perbedaan kasta dan

status sosial di dalam masyarakat Bali,   maka dikenal pula norma-norma

yang mengatur perkawinan dalam hubunganya dengan upacara dan tata rias.

Oleh karena itu,     terciptalah suatu konsepsi pengantin Nista (sederhana,

kebanyakan), Madya (biasa, menengah),  dan Utama (tertinggi).  Akan

tetapi, sekarang pemakaian tata rias tersebut tidak ketat lagi.  Sekarang lebih

banyak tergantung kemampuan ekonomi pengantin yang menyelenggarakan

upacara.

Upacara perkawinan di Bali dapat dibedakan menjadi dua bagian

upacara pokok adalah:

a)  Upacara Medeng-dengen (Mekala-kala)

Merupakan bagian upacara terpenting dengan dilakukannya persaksian

ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, persaksian kepada masyarakat, dan

pemberian/pesucian mempelai terutama sukla swanitanya

b)  Upacara Natab dan Mepejati (Ngaba Jauman)

Merupakan penyempurnaan dalam rangkaian upacara perkawinan.

Tujuan untuk meningkatkan pembersihan yang dialami pada upacara

medengen dengen dan untuk menentukan “status” salah satu pihak

(upacara mejauman atau ngaba jaja)

Urutan upacara :

a) Upacara kecil (NISTA)

(1) penjemputan di depan rumah calon suami adalah segehan biasa

(2) peresmian perkawinan:

(a) persaksian          : banten peras, daksina

(b) pimpinan upacara : banten peras daksina, sari

(c) kedua mempelai   : banten pedengen dengen, byakala/prascita,

pejati
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b) Upacara biasa,menengah (MADYA)

(1) penjemputan di depan rumah calon suami adalah segehan biasa

dilengkapi carun petemon.

(2) peresmian perkawinan:

(a) persaksian     :  banten peras, daksina, suci, boleh

dilengkapi dewa - dewi

(b) pimpinan upacara : peras,daksina, suci, sari

(c) kedua mempelai   : byakala/prascita, banten pedengen dengen

agung, pengekeban, penglukatan, tataban,

pejati

c) Upacara besar (UTAMA)

(1) penjemputan di depan rumah calon suami adalah segehan biasa

dilengkapi carun petemon.

(2)  peresmian perkawinan ada dua macam:

(a) persaksian          : catur rebah, suci, dewa dewi pemimpin

upacara: peras, ajuman, daksina suci,

daksina gede, punia dan sesari

 kedua mempelai   : byakala/prascita, pedengen dengenan

agung, pengekeban,  pedudusan alit,

tataban, pejati

(b) persaksian          : catur rini, suci dewa dewi pemimpin

upacara: peras, ajuman, daksina suci,

daksina gede, punia dan sesari diperbesar

 kedua mempelai   : byakala/prascita, pedengen-dengen agung,

pengeliwetan ( mekereb ngeliwet,

pedudusan agung, tataban, pejati)
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Rincian Tata Upacara:

a) Upacara Meminang

Mempelai lelaki diantar oleh rombongan pihak keluarganya

dengan berbekal banten pejati/juman/Ngaba Jaja mendatangi kediaman

pihak mempelai wanita untuk meminang.   Setelah adanya pembicaraan

kesepakatan peminangan oleh kedua belah pihak, maka bekal yang

dibawa tadi diserahkan resmi kepada orang tua mempelai wanita.

Setelah itu, diselenggarakan upacara “mepamit” yang bertujuan

memohon persetujuan para leluhur agar diketahui dan direstuinya

mempelai wanita untuk dipersunting pihak mempelai lelaki.

b) Upacara Penjemputan

Pihak mempelai lelaki membawa serta mempelai wanita ke

kediaman mempelai lelaki. Pada saat penjemputan ini, dipersembahkan

banten carun petemon yang diletakkan di jalanan dan di atas pintu rumah

untuk dihaturkan kepada para Bhuta bhuti  agar bhuta bhuti melindungi

kedua mempelai.

c) Upacara Medengen dengen

Urutan urutannya adalah sebagai berikut:

(1) Banten dan alat alat upacara diperciki tirta, lalu kedua mempelai ke

tempat upacara.

(2) Kedua mempelai Ma byakala maksudnya untuk memohon kepada

para butha buthi untuk memohon perlindungan/keselamatan upacara

dan Maprayascita dimaksudkan untuk  mensucikan mempelai

sebelum mengikuti upacara.

(3) Mempelai bersembahyang sesuai petunjuk pimpinan upacara

(4) Kedua mempelai di”upakarai” dengan alat-alat “pembersihan” yang

teredia seperti: sisig  keramas  segau,  tepung tawar dan lain-lain.

serta diperciki tirta penglukatan/pembersihan kemudian natab banten

pedengen-dengen dengan kedua belah tangannya.

(5) Kedua mempelai lalu berdiri dan berjalan mengelilingi Sanggar

Pesaksi (Betara Surya,  Sanggah Kemulan (leluhur,  Penegtegan).
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Pada upacara ini mempelai lelaki memikul “tegen tegenan”,

sedangkan mempelai wanita menjunjung  “sok pedagangan”.  Setiap

kali melewati “Sang Kala Sepetan” kedua mempelai menyentuhkan

kakinya dan diulangi sampai tiga kali. Acara ini dimaksudkan untuk

membersihkan diri mempelai terutama sukla-sewanitanya.

(6) Upacara “Jual Beli” yang dilakukan antara kedua mempelai.

Mempelai lelaki berbelanja,  dan mempelai wanita menjual segala isi

“sok pedagangan’nya.  Acara ini merupakan simbol saling

memberi/mengisi dan akhirnya sepakat untuk membina rumah

tangga.

(7) Kedua mempelai menanam kunir, keladi, dan andong di belakang

merajan/kemulan yang merupakan simbol untuk nanam bibit/mencari

keturunan.

(8) Kedua mempelai diminta memutus benang putih yang terentang pada

cabang dadap “Pepegatan” yang merupakan simbol bahwa kedua

mempelai telah melampaui masa remajanya.

(9) Kedua mempelai dimandikan oleh ibu mempelai pria dan berganti

pakaian.  Upacara terakhir adalah natab dapetan seadanya dan

me’jaya-jaya’ (me-tirta).

(10)Tambahan upacara:

(a) Upacara “Ngekeb”

(b) Upacara “Ngeliwet”

d) Upacara “Mepeselang”

Langkah langkah Merias Wajah Pengantin Bali:

a) Merias wajah

§ membersihkan wajah

§ memberi pelembab

§ memberi alas bedak warna kekuningan

§ memberi bedak menur berwarna kuning

§ membentuk alis
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§ memulas eyeshadow warna merah,

highlight kuning emas, biru di sudut

mata

§ memulas eyeliner, mascara

§  membubuhkan blush on merah

§ memulas lipstick merah

§ membuat srinatha

§ membuat kecek merah di antara dua alis

   Gambar 2.17 Membuat Srinatha

b) Menata sanggul

 Membuat semi  yaitu bentuk rambut untuk mengimbangi  raisan

srinatha serta tempat hiasan bunga.

cara:

(1) rambut dari belahan di tengah garis serong ke kiri dan kanan

membentuk lengkung indah menuju  ke belakang kuping kiri dan

kanan simetris.

(2) rambut ini diberi malam (semacam lilin supaya mudah dibentuk.

(3) mepusungan (sanggul  disebut gelung moding).

Moding adalah sumpel yang dibuat gepeng dari rambut.  Pasang

moding di sebelah kanan lalu ditutup

dengan rambut asli kemudian dibentuk

batun pusungan  di sebelah kiri dan sisa

rambut terjurai lepas melalui antara

moding dan batun pusungan (lihat

gambar 2.18).

                Gambar 2.18 Menata Sanggul
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c) Memasang bunga dan asesoris

§ Bunga mawar dipasang  di tengah rambut

§ Kantil putih dikaitkan pada rambut berjejer di sebelah kiri dan kanan

kepala  sampai batas kuping.

§ Kantil kuning yang telah ditusuk lidi

dipasang di atas bunga mawar terus ke

kanan dan ke kiri sampai batas atas

kuping. Cara pemasangan bunga ini

disusun bertumpuk kuntum disusun dari

tengah ke kiri lalu ke kanan berbentuk

kerucut  (lihat gambar 2.19).

                                                         Gambar 2.19 Memasang Bunga
                                                                               Kanthil Putih

§ Bunga kap dipasang di belakang sandat

§ Sasak dipasang di tengah tengah bawah bunga mawar ke kiri dan ke

kanan masing-masing tiga kuntum.

§ Bunga kompyang dipasangkan pada rambut yang terjurai (gonjeran)

di sebelah kiri dipasang satu kuntum puspo lembo.

§ Bunga kantil putih dikaitkan pada rambut yang terjurai (lihat gambar

2.20a-2.20c).

Gambar 2.20 a,b,c Memasang bunga
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d) Mengenakan busana

§ Tapih yaitu kain songket atau perade yang dipakai untuk bagian dalam

sebelum mamakai kamen (kain panjang). Cara memakai: belahan di

belakang dengan panjang melewati ujung jari kaki

§ Kamen yaitu kain panjang dari songket atau parede dipakai agak

miring di bagian depan sehingga bagian bawah kelihatan melebar.

Letak kain agak di atas sedikit dari  tapih (kira-kira sampai mata kaki

sehingga tapih kelihatan.

§ Sabuk dan sabuk parade: sabuk biasa dililitkan dari bawah ke atas

dengan rapi. Kemudian sabuk parade dililitkan dari atas bagian dada

ke bawah sampai pinggul dengan rapi pula.

§ Cerik yaitu selendang pelangka gading. Cara memakaianya: cerik

dilipat lalu dililitkan dari atas dada sampai melingkari dada.

Kemudian sisa selendang di kebelangkangkan melalui  ketiak.

§ Alas kaki: selop

e) Memasang asesoris

§ subeng cerocot (giwang)

§ di atas dada memakai titik titik putih

§ gelang

§ cincin

f) Merias & Memasang Busana Pengantin Pria

§ Wajah Pengantin Pria dirias sekedarnya

§ Rias kepala memakai udeng (destar). Udeng dibentuk segitiga

melebar di kaki menumpuk seperti wiron beberapa tumpuk lalu

dililitkan di kepala kemudian bagian depan dibentuk.

§ Sebagai hiasan kepala diletakkan bunga pucuk (kembang sepatu emas

atau bunga sandat  di sebelah kiri atas ikatan udeng).

§ Di atas kuping kiri dan kanan diberi bunga kantil putih dan kuning

atau bunga kamboja (jepun putih).
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§ Kamen yaitu kain panjang tenunan atau perade dililitkan di pinggang

satu lilitan lalu diwiru agak ke sebelah kiri.

§ Saput (kampuh yaitu kain songket dililitkan dari dada atas tepinya

menumpuk ke kiri).  Saput kelihatan lebih pendek dari kamen.

§ Umpal lebih lebar dari sabuk untuk menutupi sabuk pengetat saput

(kampuh).

§ Keris (kedutan) dipasangkan di belakang/di punggung menghadap ke

kanan.

§ Alas kaki: selop  (lihat gambar 2.21 a-c).

Gambar 2.21 a-c Memasang busana pengantin pria

Gambar 2.22 Pengantin Bali Madya

(a) (b) (c)
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c. Rangkuman 4

Upacara perkawinan di Bali pada hakikatnya merupakan kesatuan yang

utuh antara agama dan adat.   Dengan adanya perbedaan kasta dan status sosial

di dalam masyarakat Bali,   maka dikenal pula norma-norma yang mengatur

perkawinan dalam hubunganya dengan upacara dan tata rias,   sehingga

terciptalah suatu konsepsi pengantin Nista (sederhana, kebanyakan, Madya

(biasa, menengah,  dan Utama (tertinggi.  Akan tetapi sekarang pemakaian tata

rias tersebut tidak ketat lagi.  Sekarang lebih banyak tergantung kemampuan

ekonomi pengantin yang menyelenggarakan upacara.

d. Tugas 4

Amati upacara dan adat pengantin Bali !

e. Tes Formatif 4

1.  Sebutkan alat-alat yang diperlukan untuk tata rias pengantin

2.  Sebutkan bahan-bahan kosmetika yang diperlukan untuk tata rias

pengantin Bali

3. Sebutkan langkah-langkah tata rias pengantin Bali

4.  Sebutkan macam-macam konsepsi pengantin Bali!

5.  Sebutkan tujuan upacara Natab & Mepejati!

6.  Sebutkan 2 upacara pokok pengantin Bali!

7.  Sebutkan tujuan merias wajah!

8.  Sebutkan cara menata rambut pengantin Eropa!

9  Sebutkan jenis kain yang digunakan untuk sleyer pada pengantin Barat!

10. Sebutkan asesoris rambut yang digunakan pada pengantin Barat!

f. Kunci Jawaban Formatif 4

1. *  rembuk, spon dan lain-lain

    *  jepit, harnal, rajut, karet gelang

2. *  kosmetik kit, bahan srinatha, bahan kecek merah

    *  kapas, tissue
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3. * membersihkan wajah

     *  memberi pelembab

     *  memberi alas bedak warna kekuningan

     *  memberi bedak menur berwarna kuning

     *  membentuk alis

     *  memulas eyeshadow warna merah, highlight kuning emas, biru di sudut

mata

     *  memulas eyeliner, mascara

     *  membubuhkan blush on merah

     *  memulas lipstick merah

     *  membuat srinatha

     *  membuat kecek merah di antara dua alis

4.  Nista, Madya, Utama

5. Meningkatkan pembersihan yang dialami pada upacara medengen-dengen

dan untuk mennetukan “status” salah satu pihak

6. * Upacara medengen-dengen

    * Upacara Natab dan Mepejati

7.  Memperindah wajah seseorang

8. * Mengatur rambut terurai

    * Menyanggul rambut sendiri

    * Memasang rambut tiruan

9.  Tyle

10.Handbouqet

g. Lembar Kerja

1. Alat:

§ kapas, rembuk, spon dan lain-lain.

§ jepit, harnal, rajut, karet gelang

2. Bahan:

§ kosmetik untuk pengantin Barat

§ kosmetik untuk pengantin Bali
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§ kapas, tissue

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada saat merias harus memperhatikan faktor kesehatan dan

keselamatan kerja baik dari penata rias maupun sisi pelanggan.

Kesehatan meliputi kebersihan ruangan, sirkulasi udara yang sehat,

serta penggunaan alat-alat yang telah disucihamakan terlebih dahulu. Yang

lebih penting adalah penata rias bebas bau badan, dan memiliki nafas yang

segar sehingga tidak mengganggu komunikasi, serta tidak mengidap

penyakit  menular.

Keselamatan Kerja meliputi:

a. Merias sesuai prosedur dan aman

b. Tertib dalam merias yaitu sesuai dengan kondisi klien

Mengingat bidang kecantikan adalah ilmu yang bersentuhan seni,

maka jangan lupa menciptakan suasana yang indah dan nyaman.  Hal itu

pelanggan tahan berlama-lama dan kembali lagi ke salon untuk mencoba

jasa pelayanan yang lainnya.

4. Langkah Kerja

a. Persiapan

1) Area Kerja

(a) Melakukan sanitasi dan hygiene pada peralatan dan bahan

(b) Mengatur kosmetika dan alat-alat di atas meja rias

(c) Menciptakan ruangan bersih, indah dan nyaman

2) Persiapan Pribadi

(a) Mengenakan pakaian kerja

(b) Melepas perhiasan yang berlebihan

(c) Menghindari bau kurang sedap dari mulut dan badan

3) Persiapan Model/klien

(a) Mengenakan bandana dan kep
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BAB III

EVALUASI

A. Lembar Soal

I. Evaluasi Kognitif

1). Upacara pengantin yang dikenal di Bali antara lain, kecuali .........

a. nista    c. utama

b. madya     d. sengsara

2). Nama riasan di dahi pada pengantin Bali adalah.......

a. cengkorongan   c. srinatha

b. paes    d. banten

3). Sanggul pengantin Bali disebut.......

a. Sanggul Bali   c. Sanggul  Cepol

b. Gelung Moding   d. Gelung Malang

4). Titik warna merah di tengah dahi di antara dua alis adalah.....

a. titik merah    c. noda merah

b. kecek merah   d. merah-merah

5). Bunga emas yang dipasang pada rambut antara lain, kecuali........

a. bancangan    c. sandat emas

b. puspo lembo   d. puspasari

6). Kain songket yang dipakai pengantin Putri adalah........

a. jarik    c. pipih

b. tapih    d. wiru

7). Tutup kepala pengantin Pria dinamakan........

a. destar    c. kuluk

b. topi    d. kopiah

8). Cara perkawinan yang ditempuh dengan cara melarikan adalah.......

a. ngelayu    c. ngerorod

b. ngeburit    d. Ngebantu
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9). Nama lain dari persembahan sesaji disebut.........

a. banten    c. sesajen

b. tirta    d. nirwana

10). Upacara mempelai tinggal di dalam kamar pengantin untuk masa

tertentu disebut..........

a. ngebot    c. ngelap

b. ngekeb    d. ngendon

       2. Evaluasi Kinerja

1). Kerjakan secara lengkap praktek merias wajah Bali !

B. Kunci Jawaban Evaluasi

1. Evaluasi Kognitif

1).d     6). b

2).c     7). a

3).b     8). c

4).b     9). b

5).b              10). a

2.Kriteria tes tertulis:

Soal 1-10 masing-masing nilainya 10 (10 x 10 = 100)

3.Kriteria tes perbuatan (merias wajah pengantin):

Alas
Bedak

Bedak Mata Alis Blush
on

liner shadow highlight
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Keterangan:

Alas Bedak bila menutupi cacat/kerut-kerut dan rata, nilainya 80

Bedak bila tampak rata, nilainya 80

Mata: eyeliner, shadow, highlight warna dan letak tepat, nilainya 80

Alis: bentuknya sesuai, nilainya 80

Blush on: menonjolkan tulang pipi, nilainya 80



  Merias Wajah Pengantin Barat dan Bali (Madya)

Bidang Keahlian Tata Kecantikan Kulit 38

DAFTAR PUSTAKA

Coleman, Vernon. 1995. Perawatan Kulit.  Jakarta: Arcan

Depdikbud. 1993. Kurikulum SMK 1994. Jakarta

Hakim, Nelly. 1983. Buku Pelajaran Kosmetologi Tata Kecantikan Kulit Tingkat
Dasar. Jakarta: Yayasan Insani

...................... 1985. Pelajaran Tata Kecantikan Kulit Tingkat Terampil. Jakarta:
PT. Vika Press

Han, Chenny. 2000.  Haruskah Putih di Gaun Pengantin?Jakarta: Majalah
Perkawinan

Roeswoto, Ny. H. Buku Pelajaran Kosmetologi Tata Kecantikan Kulit Tingkat
Dasar. Jakarta: Yayasan INSANI


