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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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PERISTILAHAN/GLOSSARY

Wayang wong  : Wayang yang diperankan oleh orang / manusia.

Singwit : Kosmetika khusus untuk merias wajah wayang orang orang dan

tubuh agar sesuai dengan tokoh yang diperankan.

Langes : Endapan kepulan asap api yang berwarna hitam.

Rias Raga : Riasan untuk badan / tubuh.

Benges : Pemerah bibir.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Judul

Modul rias wayang orang ini merupakan bagian dari kompetensi merias wajah

panggung, yang terdapat pada level 2 program keahlian tata kecantikan kulit,

kurikulum edisi 2004. Modul ini terdiri dari 3 kegiatan belajar, antara lain tentang

melakukan pengolesan pelembab, melakukan pengolesan alas bedak, melakukan

keterampilan merias wajah panggung. Untuk  menguasai modul rias wajah wayang

orang diperlukan bimbingan dari guru /  fasilitator terus-menerus.

B. Prasyarat

Sebelum mempelajari modul rias wajah wayang orang ini, Anda diharuskan

memiliki prasyarat :

· Pengetahuan rias wajah

· Rias wajah sehari-hari

· Rias wajah cikatri dan geriatri

· Rias wajah panggung

C. Petunjuk Penggunaan Modul

1.  Petunjuk Siswa

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

adalah sebagai berikut :

1)  Pelajari modul ini dengan membaca secara seksama hingga benar-benar

memahami dan mengerti materi yang telah dibaca, kemudian tandai atau catat

bagian kata atau kalimat yang belum dimengerti atau dipahami.
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2) Jika ada yang kurang jelas atau kesulitan-kesulitan isi modul, silakan

menghubungi guru pengajar rias wajah teater.

3) Lakukan kegiatan praktik secara sistematis menurut langkah-langkah belajar

yang ditulis dalam modul ini. Agar benar-benar terampil melakukan rias wajah

teater, Anda perlu melakukan latihan secara berulang-ulng sampai terampil.

b. Perlengkapan yang perlu dipersiapkan :

1) Bahan-bahan/kosmetik wayang orang:

a) Singwit

b) Langes

 contohnya : kosmetik rias raga yang berwarna hitam.

c) Benges

Selain kosmetika yang dijelaskan di atas, dapat juga digunakan kosmetika kit siap

pakai yang digunakan untuk keperluan panggung, dipilih warna yang sesuai

dengan peran yang dimainkan.

2. Peran guru/instruktur adalah:

1. menginformasikan langkah-langkah belajar yang harus dilakukan oleh peserta

diklat untuk terampil melakukan rias wajah wayang orang.

2. memberikan penjelasan kepada peserta diklat bagian-bagian dari modul ang

belum dipahami oleh peserta diklat.

3. mendemonstrasikan langkah-langkah yang dipersyaratkan dalam kegiatan

belajar.

4. membimbing siswa untuk melaksanakan praktikum rias wajah wayang orang.

5. melakukan evaluasi secara komperehensif melalui proses dan produk belajar

yang dicapai peserta didik, meliputi : ranah kognitif, afektif, dan psikometer.
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D. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat mampu :

1. melakukan persiapan untuk rias wajah wayang orang secara mandiri.

2. melakukan rias wajah wayang orang secara mandiri.

E. Kompetensi

Kode dan Kompetensi : KUL – 206 C Merias Wajah Wayang Orang

Kompentensi yang akan dipelajari pada modul ini dapat Anda lihat secara lengkap

pada format di bawah ini :

Sub Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja
Ruang Lingkup

Kompetensi

1. Melakukan
pengolesan
pelembab

2. Melakukan
pengolesan alas
bedak

3. Memiliki
keterampilan
merias wajah
panggung

1.1 Pelembab dapat
dioleskan secara merata
sesuai dengan teknik
mengoles

2.1 Alas bedak dapat
dioleskan merata dengan
cara memakai spon,
ditekan-tekan

  2.2 Alas bedak dapat
dioleskan mengikuti
shade dan tint yang
diperlukan pada bagian
yang dikurangi/
ditonjolkan

3.1  Rias wajah dapat
diterapkan untuk tata rias
panggung sesuai tema:
wayang orang

1.1.1 Olesan pelembab
sesuai teknik mengoles

2.1.1 Olesan alas bedak
merata memakai spon
ditekan-tekan

2.2.1 Alas bedak mengikuti
shade dan tint dengan
yang diperlukan pada
bagian yang
dikurangi/ditonjolkan

3.1.1 Rias wajah sesuai
tema



Merias Wajah Wayang Orang

Bidang Keahlian Tata Kecantikan Kulit 5

F. Cek Kemampuan

Cek kemampuan ini akan mengukur penguasaan kompetensi Anda terhadap

kompetensi yang dipelajari. Apabila Anda telah menguasai, maka dapat

mengajukan uji kompetensi ke penilai.

Anda diminta memberi tanda cek (V) apabila sesuai dengan kolom yang

dikerjakan (ya / tidak).

NO KEGIATAN YA TIDAK

1. Mampu melakukan diagnosa sebelum  bekerja

2.  Melakukan dasar rias wajah

 a. pengolesan pelembab

 b. Pengolesan dan meratakan alas bedak dan bedak

3. Melakukan rias wajah :

 a. Membuat pola riasan

 b. Merias mata

 c. Merias alis

 d. Merias bulu mata

 e. Mempertebal garis mata

 f. Merias pipi

 g. Merias sesuai pola riasan

 h. Merias bibir

 i.  Penyempurnaan riasan

4. Merapikan kembali area kerja

 a. Merapikan alat

 b. Mencuci lenan yang kotor

 c. Menyapu lantai dan mengepel

 d. Membuang sampah
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Catatan Pembimbing :

1. ......................................................................................................................

2. ......................................................................................................................

3. ......................................................................................................................

Kesimpulan :

 ......................................................................................................................

 ......................................................................................................................

 ......................................................................................................................

 ......................................................................................................................

 ......................................................................................................................

 ......................................................................................................................

 ......................................................................................................................

 ......................................................................................................................
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BAB II

PEMELAJARAN

A. RENCANA BELAJAR SISWA

Rencana belajar yang akan dilaksanakan oleh peserta diklat, seperti pada

format di bawah ini.

Kompetensi : Merias Wajah Wayang Orang

Jenis

Kegiatan

Tanggal Waktu Tempat

Belajar

Alasan

Perubahan

Tanda

Tangan

Guru

Diagnosa rias wajah  Di Ruang

Praktek Rias

Wajah

Pola rias wajah

wayang orang

 Di Ruang

Praktek Rias

Wajah

Menentukan kosmetik

rias wajah wayang

orang

 Di Ruang

Praktek Rias

Wajah

Melakukan prosedur

rias wajah wayang

orang

 Di Ruang

Praktek Rias

Wajah
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B. Kegiatan Belajar

1.  Kegiatan Belajar 1 : Melakukan Olesan Pelembab

a.  Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta diklat mampu :

1)  menentukan jenis kulit sesuai ciri-ciri pada model

2)  menetukan warna kulit sesuai warna kulit model

3)  membedakan tonus dan turgor pada kulit

4)  menentukan bentuk wajah sesuai ciri-ciri pada model

5)  membedakan bentuk bagian wajah

6)  menentukan kelainan kulit sesuai ciri-ciri pada model

7)  mengisi rencana tata rias wajah

8)  menggambar desain rias wajah wayang orang

9)  melakukan koreksi warna pada riasan wajah.

10) melakukan olesan pelembab dengan tepat

b.  Uraian Materi

1) Wayang Orang

Wayang orang merupakan seni tradisional kita yang luhur. Bentuk teater

ini merangkum beberapa seni kita, misalnya seni tari, seni musik/ gamelan, seni

suara dan seni sastra. Kelebihannya terletak pada falsafah dan simbolik yang

terkandung pada isi ceritanya. Pada umumnya falsafah hidup  manusia

Indonesia akan menampilkan ciri-ciri kepribadian kita.  Isi cerita  wayang orang

ini hampir semuanya sama dengan isi cerita pada seni wayang kulit.  Hanya

saja berbeda pada pemainnya. Wayang orang adalah seni teater tradisional yang

diperankan oleh orang atau manusia.

 Contoh falsafah kehidupan yang terdapat pada wayang orang,

misalnya falsafah cinta.  Falsafah cinta mengisahkan perkawinan antara Raden

Arjuna dan  Rara Subadra. Sebelum menikah Subadra mengajukan 4
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permintaan kepada Arjuna.  Salah satu permintaannya adalah permintaan akan

sepasang pendamping (laki-laki dan perempuan) yang masing-masing mirip

dengan Arjuna dan Subadra, yang akan menjadi pendamping perkawinan

mereka. Menurut kalangan yang mengetahui makna cerita ini menyimpulkan

falsafah bahwa jika seseorang akan menempuh perkawinan, harus disertai

dengan cinta bulat, luar dan dalam. Permintaan Subadra yang lain adalah

Gamelan Silokananta, yang terdengar tapi tidak usah dibicarakan. Ini

mengandung falsafah bahwa “ cinta harus terasa”.

2) Mendiagnosa Wajah

Sebelum melakukan olesan pelembab, sebaiknya melakukan pengamatan

dengan cermat kulit wajah model, kemudian mengisi lembar diagnosa

berdasarkan ciri-ciri hasil diagnosa.

Jenis kulit wajah berdasarkan ciri-cirinya ada tiga jenis kulit yaitu :

a)  Kulit Normal

Ciri-cirinya :

- Kulit tampak sehat bercahaya

- Tidak terdapat kelainan kulit

- Kulit kenyal, pori-pori normal

b)  Kulit Kering

Ciri-cirinya :

- Kulit tampak kusam tidak bercahaya

- Pori-pori kulit tertutup / halus

- Terdapat msalah kulit hypopigmentasi / flek terang

- Dalam keadaan kering jika diraba gemerisik

c)  Kulit Berminyak

Ciri-cirinya :

- Kulit tampak berminyak / berkilau

- pori-pori kulit terbuka / besar
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- Kulit tampak tebal

- Biasanya terdapat masalah kulit berupa agne / jerawat, komedo,

hyperpigmentasi / flek gelap

d) Kulit Campuran / kombinasi

Ciri-cirinya :

- Pada daerah T kulit berjenis berminyak

- Pada daerah di luar daerah T berjenis kering

Warna kulit pada wajah terbagi 5 bagian yaitu :

- Putih kekuningan

- Kuning langsat

- Sawo matang

- Coklat

- Hitam

Tonus dan turgor adalah tingkat kekenyalan kulit pada wajah. Ada dua

macam yaitu tonus dan turgor kuat, biasanya dimiliki oleh kulit yang masih

muda/gadis remaja, sedangkan tonus dan turgor kendor biasanya dimiliki oleh

orang usia lanjut/tua.

Bentuk wajah berdasarkan ciri-cirinya dibedakan menjadi tujuh bentuk

wajah yaitu :

a) Oval yaitu berbentuk seperti bulat telur.   Bentuk ini dianggap paling

sempurna.

b) Persegi panjang, yaitu berbentuk persegi yang panjang. Bentuk ini ditandai

dengan lebar bagian dahi dan daerah rahang dan dagu yang panjang.

c) Persegi. Bentuk ini ditandai dengan bagian dahi, rahang, dan dagu yang

lebar tetapi berbentuk pendek/persegi

d) Bulat. Bentuk ini ditandai dengan daerah pipi yang lebar dan  menyempit

atau membulat pada daerah dahi dan dagu.
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e) Segitiga. Bentuk ini ditandai dengan dahi yang sempit dan rahang dan dagu

yang lebar.

f) Segitiga terbalik. Bentuk ini kebalikan dari bentuk segitiga ditandai dengan

dahi yang lebar dan dagu. Yang sempit.

g) Belah ketupat ditandai dengan daerah dahi dan dagu yang sempit, serta

daerah pelipis dan pipi yang lebar.

Bentuk-bentuk bagian wajah adalah bentuk alis, mata, hidung dan bibir.

Kelainan-kelainan pada wajah antara lain :

· Kerut  : kulit yang berkerut atau keriput.

· Vlek  : kulit berwarna lebih gelap atau lebih terang

· Kantung di bawah mata: warna hitam atau gelap di bawah mata anda

· Dagu rangkap : dagu yang dobel, biasanya terdapat pada orang gemuk

Tata rias wajah disesuaikan dengan kesempatan/acara dan busana yang

dikenakan.

Koreksi warna, yang harus dikoreksi adalah bagian :

· kulit

· bentuk wajah

· bentuk alis

· bentuk mata

· bentuk hidung

· bentuk bibir
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Format isian lembar diagnosa seperti di bawah ini :

Petunjuk : lakukanlah diagnosis terhadap model anda kemudian beri tanda

silang (X) pada salah satu atau beberapa huruf di antara a, b, c, d,

dan seterusnya di bawah ini, bila data tersebut di belakang huruf

itu menurut anda sesuai benar dengan yang terdapat pada model :

1. Jenis kulit   :

  a. berminyak              b. normal

  c. kering   d. campuran

2. Warna kulit   :

a. putih kekuningan            b. kuning langsat

  c. sawo matang  d. coklat kehitaman  e. hitam

3. Tonus dan turgor   :

  a. kuat          b. kendor

4. Bentuk wajah  :

a. oval         b. persegi panjang c. persegi

d. bulat                   e. segitiga   f. segitiga terbalik

  g. belah ketupat

5. Bentuk bagian wajah :

a) bentuk alis:

  a. tebal               b. sedang   c. tipis

  d. panjang  e. sedang   f. pendek

  g. naik              h. turun   i. lurus

b) bentuk mata:

  a. besar  b. sedang   c. kecil

  d. lebar             e. Sipit    f. sedang

c) bentuk hidung:

  a. besar  b. sedang   c. kecil

  d. panjang  e. runcing   f. pendek

  g. pesek
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d) bentuk bibir:

  a. tebal   b.sedang    c. tipis

  d. lebar    e. sempit    f. mungil

  g. naik              h. turun   i. lurus

6. Kelainan-kelainan :

a. kerut :

b. Flek :

c. Kantung di bawah mata :

d. dagu rangkap :

e. cacat lain :

7. Tata rias wajah :

a. alas bedak :

b. bayangan bentuk gelap (shading) :

c. penonjolan bentuk wajah (rinting) :

d. alis :

e. bayangan mata :

f. sipat mata :

g. pemerah pipi :

h. bayangan hidung :

i. pemerah bibir :

8. Koreksi warna :

a. kulit :

b. bentuk muka :

c. bentuk alis :

d. bentuk mata :

e. bentuk hidung :

f. bentuk bibir :
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Gambar 2.1 Arjuna

Catatan :

 ......................................................................................................................

 ......................................................................................................................

 ......................................................................................................................

 Rias karakter yang direncanakan :

3) Pola Riasan Wajah Wayang Orang

Dalam dunia seni pewayangan dimunculkan beberapa tokoh dalam alur

cerita. Masing-masing tokoh tersebut memiliki ciri khas dan mewakili beberapa

karakter yang ada pada manusia.

Contoh dari beberapa tokoh tersebut adalah :

a)  Raden Arjuna ( Satria Jantan Maha Sakti )

Arjuna berarti air jernih dalam

“Jun” atau jambangan. Namanya

mencerminkan lambang akan jiwa

manusia yang jernih pikirannya

laksana jernihnya air dalam

jambangan. Ia juga bernama Kuntadi,

yang berarti “panah tajam” yang

ampuh. Ia merupakan simbol dari

manusia yang memiliki jiwa dan

daya pikir tajam, melebihi tajamnya

panah sakti.

Nama lain dari Arjuna adalah “Janaka” yang berarti manusia jantan

(jana= manusia, ka= azas / sebutan untuk laki-laki jantan ).

Arjuna bermata jahitan, hidung mancung, sanggul kadal menek,

bersunting waderan, tidak suka berpakaian dengan ornamen yang serba

keemasan dan permata.  Kain panjangnya bokongan satria.
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b) Dewi Wara Subadra ( Putri Titisan Dewi Sri )

 Menurut riwayat, Dewi wara Subadra seorang yang aneh. Sewaktu ia

masih anak-anak wajahnya jelek, berkulit hitam karena itu ia bernama “Rara

Ireng”. Tetapi segala kejelekannya itu berangsur-angsur berubah, hingga

akhirnyamenjadi seorang putri yang sangat cantik.

 Rara Ireng bersanggul, bersunting, waderan, berjamang, berpontoh.

Tetapi setelah dewasa dan bernama Wara Subadra ia tidak lagi berjamang.

Rara Ireng bermata jahitan, hidung mancung, mata tenang, bersanggul keling

dan sebagian rambut terurai. Namun setelah sebagai Wara Subadra, putri itu

membuang segala pakaian yang serba keemasan dan mutu manikam.

Gambar 2.2 a dan 2.2b Dewi Wara Subadra

c) Dewi Sinta

Rambut diputar tinggi ke belakang ( = gelung keling ). Perhiasan Suri

dan Sumping ( versi cikalong ).

d) Arimbi

Variasi pada mahkota ini ada yang sederhana, yaitu tanpa bodong yang

biasa terdapat pada mahkota raja. Satunya lagi lebih mengarah kepada

mahkota raja
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e) Banowati

Tata rambut  menggembung di atas dan belakang, perhiasan sumping

dan jamang. Tanpa variasi ornamen di belakang.

f) Srikandi

Tata rambut menggembung dengan memakai hiasan suri, jamang,

sumping, dan garuda.

g) Surtikanti

Gelung keling, dengan rambut yang dilingkarkan ke belakang,

perhiasan garuda, suri, dan jamang.

h) Trijata

Tata rambut dikepang. Tampaknya tata rambut ini seperti tata rambut

“tempoe doeloe”.

i) Prahasta

 Tokoh raksasa yang berbudi baik. Budi baik ini dilambangkan dengan

warna putih dan hitam, yang melambangkan kelembutan. Prahasta bertaring

di bagian bawah bibir.

Gambar 2.3 Prahasta (sebelum dan sesudah)
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Gambar 2.4 Prahasta (keseluruhan)

j) Rahwana

 Tokoh raksasa jahat selalu digambarkan dengan warna merah di

seluruh wajahnya. Tokoh Rahwana memerlukan topeng mulut dan

berjenggot yang langsung bersambung.

                                               Gambar 2.5 Rahwana
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Gambar 2.6 Rahwana (proses)

k) Cakil

Tokoh raksasa biasanya gerakan tariannya lucu. Tokoh cakil ini

menggunakan topeng khusus dari mulut bersambungan dengan jenggot dan

dikaitkan di belakang telinga.

l) Togog

 Tokoh dewa yang mengabdi pada kejahatan. Dasar rias wajah

berwarna putih seperti tokoh dewa lainnya (semar). Namun sifat

kejahatannya digambarkan dengan warna merah melingkari kedua matanya.

Bentuk bibir merah dan tebal. Rias wajah ini dibantu dengan menggunakan

topeng mulut yang besar.

                                          Gambar 2.7 Togog
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                                     Gambar 2.8 Togog (versi lain)

m) Bima

 Tokoh ksatria yang “Antep Sawiji”. Tekadnya hanya satu, jika

mencari sesuatu harus berhasil. Riasan wajah dengan garis melengkung pada

pelipis, alis mata tebal, dan terdapat satu titik di antara kedua alisnya. Tokoh

Bima menggunakan jenggot palsu yang lebat dan di kedua puting susunya

digambarkan bintang berwarna hitam menggambarkan rambutnya tumbuh

lebat.

                                                Gambar 2.9 Bima
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n) Batara Guru

Tokoh Dewa ksatria yang halus dan lembut. Menggunakan gambar-

gambar yang ada pada wayang Batara Guru. Alis tebal, berkumis, sudut

mata menaik ke samping. Perlengkapan busananya, yaitu menggunakan kain

yang indah, mahkota topeng, serta kedua tangannya memegang bunga

Wijaya Kusuma.

                                        Gambar 2.10 Batara Guru

o) Dorna

Tokoh sebagai begawan ( pandita ) yang amat licik, sebagai guru

panah dari Pandawa dan Korawa. Dalam tatariasnya, watak licik Dorna

dilukiskan pada garis alis mata serta bibir yang asimetris menggunakan

warna hitam dan merah.

Gambar 2.11 Dorna
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p) Semar

Tokoh Semar mempunyai bentuk yang serba tak teratur dan tidak

jelas. Tidak jelas apakah ia seorang laki-laki atau perempuan, apakah senang

atau sedih, apakah manusia atau dewa. Rias wajahnya ditandai dengan

lubang di telinga, bibir dan mata tertarik ke bawah pada sudut-sudut luarnya.

Hidung dirias dengan cara tertentu agar kelihatan pesek.

q) Gareng

Segala garis pada wajahnya dibuat berukuran sempit dan kecil di balik

hidungnya yang besar. Hal itu melambangkan bahwa gareng selalu

menyembunyikan sifat pandainya.

r) Petruk

Tokoh ini mempunyai bentuk badan yang serba panjang, kendor dan

santai. Leher, hidung, tangan serta kakinya serba panjang. Roman wajah

petruk selalu tampak gembira dan tertawa. Ciri riasannya, berupa tanda

tanya pada tengah dahi, garis hidung yang melingkar, dan rambut yang

panjang mengarah ke atas.

s) Bagong

Tokoh ini ditandai dengan warna merah melingkari kedua matanya

serta warna hitam bulat pada ujung (puncak) hidungnya.  Alisnya

melengkung ke arah bawah menyamping, dan garis melintang pada dahi.

t) Gatotkaca

Ciri khasnya menggunakan sayap, berotot kawat, dan bertulang besi.
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4) Teknik Pengolesan Pelembab

Pengolesan pelembab pada rias wajah orang tidak jauh berbeda dengan

teknik-teknik pada riasan yang lain. Hanya saja untuk penggunaan rias wajah

orang memerlukan penampilan yang lama pada suatu pementasan. Untuk itu,

diperlukan teknik-teknik yang tepat sesuai jenis kulit agar tidak mudah

menimbulkan keringat yang berlebihan dan supaya riasan yang menempel lebih

tahan lama.

a) Pada jenis kulit yang normal, pengolesan pelembab tidak terlalu banyak

mengingat kadar air pada kulit yang normal sudah cukup. Teknik pengolesan

pelembab pada sekitar wajah dengan arah ke atas, sedikit dikurangi pada

bagian dahi, hidung dan dagu.

b) Pada jenis kulit yang berminyak, pengolesan pelembab sangat sedikit bahkan

hampir tidak menggunakan  pelembab sama sekali karena kadar air pada

kulit berminyak cukup banyak. Teknik pengolesan pelembab pada sekitar

wajah dengan arah ke atas, dikurangi pada bagian dahi, hidung, dan dagu.

c) Sedangkan pada jenis kulit normal, pengolesan pelembab lebih banyak dari

kedua jenis kulit tersebut.   Hal itu disebabkan kadar air pada jenis kulit

kering kurang sekali bahkan hampir tidak mengandung kadar air sama

sekali. Teknik pengolesan pelembab pada sekitar wajah dengan arah ke atas

dan menyeluruh.

c.  Rangkuman 1

 Sebelum melakukan rias wajah, sebaiknya melakukan diagnosa pada wajah

model sesuai ciri-ciri yang terdapat pada wajah model. Diagnosa ini melalui

pengamatan kemudian mengisi lembar diagnosa sesuai dengan hasil pengamatan.

Pola riasan untuk rias wajah wayang orang dibuat berdasarkan tokoh yang

diperankan. Masing-masing tokoh memiliki ciri khas tersendiri. Tokoh-tokoh

dalam pewayangan tersebut adalah : Raden Arjuna, Dewi Wara Subadra, Sinta,
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Arimbi, Banowati, Srikandi, Surtikanti, Trijata, Prahasta, Rahwana, Cakil, Togog,

Bima, batara Guru, Dorna, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Gatot Kaca

Pengolesan pelembab pada rias wajah orang tidak jauh berbeda dengan

teknik-teknik pada riasan yang lain, hanya saja untuk penggunaan rias wajah orang

memerlukan penampilan yang lama pada suatu pementasan hingga diperlukan

teknik-teknik yang tepat sesuai jenis kulit agar tidak mudah menimbulkan keringat

yang berlebihan dan supaya riasan yang menempel lebih tahan lama.

d. Tugas

1) Tuliskan kembali hal-hal yang harus di diagnosa pada kulit wajah model.

2) Jelaskan perlunya diagnosa pada wajah sebelum melakukan rias wajah!

3) Isilah lembar diagnosa sesuai hasil pengamatan pada kulit wajah model anda!

4) Sebutkan kembali nama 19 tokoh pewayanagn yang telah dijelaskan pada

kegiatan belajar di atas !

5)  Jelaskan perbedaan riasan antara Arjuna dan Rahwana

6)  Sebutkan ciri khas pola riasan dari :

a) Semar

b) Gareng

c) Petruk

d) Bagong

7)  Buatlah desain pola riasan untuk tokoh wayang orang di bawah ini :

a) Cakil

b) Bima
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e. Tes Formatif 1

I.  Pilihlah alternatif jawaban yang benar pada saat berikut dengan memberi

tanda silang (x).

1) Ciri-ciri kulit yang ditandai dengan adanya kelainan jerawat & komedo, kulit

bercahaya berlebihan / berkilau adalah termasuk jenis kulit :

a. normal    c. Berminyak

b. kering    d. Kombinasi / campuran

2) Tonus dan turgor yang kendor biasanya dimiliki oleh :

a. anak-anak               c. Dewasa

b. remaja    d. Usia lanjut

3) Bentuk wajah yang paling dianggap sempurna adalah :

a. oval    c. Persegi

b. bulat    d. segitiga

4) Alis, mata, hidung adalah termasuk golongan :

a. bentuk wajah   c. Bentuk organ tubuh

b. bentuk bagian wajah  d. Bentuk bagian tubuh

5) Bentuk wajah yang ditandai dengan menyempit pada daerah dahi dan dagu,

kemudian melebar pada pelipis dan pipi adalah termasuk bentuk wajah :

a. oval    c. Persegi

b. bulat    d. Segitiga

II. Pilihlah alternatif jawaban yang benar / salah dari pernyataan di bawah ini

dengan melingkari huruf B (jika benar) dan huruf S (jika salah)

1) B – S  Sebelum merias wajah wayang orang, kita tidak perlu membuat pola

riasan wajah karena tidak penting dilakukan.

2) B – S Tokoh Dewi Wara Subadra adalah contoh sosok wanita yang jahat dan

kejam.

3) B – S Tokoh Rahwana termasuk tokoh raksasa yang bersifat jahat dan bengis.
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4) B – S  Tokoh Cakil termasuk tokoh raksasa yang sering bertingkah laku lucu

dan mengundang tawa.

5) B – S  Tokoh Bima termasuk tokoh kastria yang teguh pendirian dan tidak

mudah putus asa / menyerah.

f. Kunci jawaban

I. 1) c

2) d

3) a

4) b

5) d

II. 1)   S

2).  S

3).  B

4).  B

5).  B
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2. KEGIATAN BELAJAR 2: Melakukan pengolesan alas bedak

a. Tujuan kegiatan pemelajaran

Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat mampu:

1) menentukan kosmetika dasar rias wajah.

2) menentukan warna dasar rias wajah sesuai tokoh yang berperan dalam seni

wayang orang.

3) mengetahui kosmetika khusus yang digunakan untuk seni pertunjukkan wayang

orang.

4) membuat salah satu rias wajah wayang pada seorang model dengan pilihan

tokoh yang ditentukan sendiri.

b. Uraian Materi

1) Kosmetika Tata Rias Wajah Wayang Orang

Di samping kostum, atribut, volume suara, tata letak panggung dan lain-

lain, tata rias merupakan sarana yang sangat membantu menunjang

keberhasilan seorang seniman pada saat membawakan perannya.

Tata rias ini juga sangat menunjang keberhasilan cerita secara

keseluruhan. Untuk itu harus dipelajari tentang kosmetika yang digunakan

untuk rias wajah wayang orang.

Kosmetik dasar rias wajah wayang orang yang digunakan para seniman

hampir sama dengan kosmetika dasar rias pada umumnya. Pertama kali

sebelum merias, wajah dibersihkan terlebih dahulu kemudian menggunakan

kosmetik pelembab, agar kulit tidak kering dan terlindungi.

Warna dasar rias wajah tiga  macam antara lain: warna dasar kulit (coklat

muda), warna putih dan warna merah.
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Kosmetika tradisional yang  khusus (tertentu) untuk rias wajah wayang

orang dibuat secara tradisional. Ada tiga macam kosmetika utama khusus rias

wajah wayang orang, yaitu:

a) Singwit

Singwit adalah semacam kapur yang biasa dipakai  sebagai bahan

campuran membuat cat. Singwit tersedia dalam beberapa  warna, yaitu

merah, kuning, dan putih. Harganya relatif murah, lebih tahan lama dan tidak

mudah luntur oleh keringat. Kecuali untuk wajah, singwit juga dapat dipakai

pula sebagai ganti lulur untuk mewarnai bagian tubuh dan lengan yang tidak

tertutup busana.

Singwit diolah secara tradisional dengan teknik khusus, tetapi tidak

dibahas dalam modul ini. Kegunaan singwit adalah sebagai foundation atau

dasar make up wajah, singwit yang telah kering diambil secukupnya dan

dicampurkan dengan sedikit air sehingga kental. Untuk mewarna bagian

tubuh yang tidak tertutup busana, singwit dicampur air lebih banyak agar

lebih cair dan menyentuh tipis bagian tubuh yang dialaskan.

b) Langes

Langes adalah warna hitam untuk rias yang diolah dari campuran abu

asap tebal dari lampu minyak dengan pomade (krem minyak rambut).

Langes digunakan untuk merias wajah yang memerlukan warna hitam,

contohnya alis, jenggot, kumis dan lain-lain. Langes dapat diperoleh dengan

cara menyalakan lampu “teplok” kemudian kepulan asap api lampu ditutup

dengan kertas. Hasil endapan kepulan asap tersebut dikerik kemudian

dikumpulkan dan dicampur dengan pomade.  Kosmetik ini bisa juga diganti

dengan sediaan yang sudah jadi contohnya: kosmetik rias raga yang

berwarna hitam.

c) Benges

Benges adalah adalah warna merah yang digunakan untuk pemerah

bibir pengganti lipstik. Cara membuat benges yaitu dengan cara membasahi
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kertas (berwarna merah) dengan air kemudian diulaskan ke bibir sehingga

bibir menjadi merah.

Selain kosmetika yang dijelaskan di atas, dapat juga digunakan

seperangkat kosmetika siap pakai yang digunakan untuk keperluan

panggung.  Kosmetika ini dipilih warna yang sesuai dengan peran yang

dimainkan.

2) Teknik pengolesan alas bedak

Seperti halnya  pada pengolesan pelembab, pengolesan alas bedak tidak

jauh berbeda dengan teknik pengolesan alas bedak pada rias wajah yang lain.

Hanya saja pada keperluan pementasan yang menyita waktu yang lama,

diperlukan riasan yang tahan lama dengan pegolesan alas bedak padat yang

lebih tebal sesuai dengan riasan keperluan panggung.

Cara pemakaian alas bedak padat harus mempergunakan  spons basah,

karena kurang mengandung minyak.  Bedak padat ini  sangat baik sebagai

pelindung kulit atau penutup bekas jerawat/noda-noda (Winarno, tt:41).

c. Rangkuman 2

Kosmetik yang digunakan dalam seni rias wajah wayang orang, dapat dibuat

sendiri secara tradisional dan hemat (tanpa mengeluarkan biaya yang mahal).

Fungsi dari kosmetik tradisional sama seperti kosmetik modern. Kosmetik

tradisional yang dimaksud adalah singwit, langes, dan benges. Warna yang

diperoleh dari pembuatan kosmetik tradisional hampir sama dengan warna-warna

dari kosmetik modern. Tetapi jika tidak dapat membuatnya, maka bisa langsung

digantikan dengan sediaan kosmetik modern yang sudah jadi yaitu kosmetik rias

raga atau rias fantasi.
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d. Tugas 2

1. Sebutkan 3 macam kosmetik tradisional yang digunakan untuk seni wayang

orang !

2. Sebutkan ciri khas warna dari masing-masing kosmetik tradisional di atas !

3. Jelaskan cara pembuatan langes !

e. Tes Formatif 2

I.  Pilihlah alternatif jawaban di bawah in dengan cara memberi tanda silang

(X) pada huruf yang dipilih.

1. Kosmetik untuk rias wajah wayang orang dapat dibuat sendiri dengan cara ....

a. modern c. Seni modern

b. tradisional d. Seni tradisional

2. Warna hitam pada kosmetik tradisional dinamakan ...

a. singwit c. benges

b. langes d. arang

3. Pemakaian singwit untuk mewarnai badan dapat dicampur dengan....

a. pelembab c. air

b. alas bedak d. penyegar

4. Tujuan pemakaian benges yaitu untuk mendapat hasil warna ...

a. putih c. hitam

b. kuning d. merah

5. Singwit yang digunakan pada rias wajah memberi efek warna  ....

a. putih dan kuning c. putih dan merah

b. putih dan hitam d. Putih dan coklat
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II. Pilihlah alternatif jawaban yang benar/salah dari pernyataan di bawah ini

dengan melingkari huruf B (jika benar) dan huruf S (jika salah)

1. B – S  Cara pemakaian alas bedak padat harus mempergunakan  spons basah

2. B – S  Cara membuat benges yaitu dengan cara menjemur kertas (berwarna

merah) diulaskan ke bibir sehingga bibir menjadi merah.

3. B – S  Warna dasar rias wajah tiga  macam antara lain: warna dasar kulit

(coklat muda), warna putih dan warna merah.

4. B – S  Singwit adalah semacam kapur yang biasa dipakai  sebagai bahan

campuran membuat cat

5. B – S  Tujuan pemakaian benges yaitu untuk mendapat hasil warna hitam.

f.  Kunci Jawaban :

I. 1.  B

 2.  B

 3.  C

 4.  D

 5.  A

II. 1. B

 2. S

 3. B

 4. B

 5. S



Merias Wajah Wayang Orang

Bidang Keahlian Tata Kecantikan Kulit 31

3. KEGIATAN BELAJAR 3: Memiliki Keterampilan Merias Wajah Panggung

a. Tujuan Kegiatan pemelajaran

Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat mampu:

1) menentukan urutan pekerjaan pada praktek rias wajah wayang orang.

2) menentukan urutan pada pemakaian kosmetik rias wajah wayang orang.

b. Uraian Materi

Urutan pekerjaan pada praktek rias wajah wayang orang adalah :

1) Persiapan

a)  Area kerja

- Melakukan sanitasi dan hygiene pada peralatan dan bahan

- Mengatur alat-alat dan bahan pada beauty case

- Menciptakan ruangan bersih, indah, dan nyaman

b)  Persiapan pribadi

- Mengenakan pakaian kerja

- Melepas perhiasan yang berlebihan

-  Menghindari bau kurang sedap dari mulut dan badan

c)  Persiapan model

- Mengenakan bandana dan kep

- Melakukan pembersihan dan penyegaran wajah

2) Pelaksanaan

a) Pembersihan wajah

b) Penyegaran wajah

c) Pengolesan pelembab

d) Pengolesan alas bedak

e) Pembentukan pola riasan wayang orang

f) Penyelesaian pola riasan

g) Persiapan perona mata
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h) Persiapan perona pipi

i) Persiapan perona bibir

j) Penyempurnaan riasan keseluruhan

k) Pemakaian busana & perlengkapannya

3) Berkemas

a) Membersihkan tempat kerja

b) Membuang sampah

c) Menyimpan kosmetik

d) Mencuci alat yang kotor & mengeringkan

e) Merapikan meja kerja

c. Rangkuman 3

Teknik dan prosedur dalam merias wajah harus dilakukan secara berurutan

sesuai dengan tahapan-tahapannya, agar rias wajah yang dikerjakan tidak

terganggu atau dapat berjalan dengan lancar.

d. Tugas 3

1) Sebut dan tuliskan kembali urutan pekerjaan pada praktek rias wajah wayang

orang !

2) Tentukan urutan pemakaian kosmetik rias wajah secara runtut !

e. Tes Formatif 3

I.  Pilihlah alternatif jawaban di bawah in dengan cara memberi tanda silang

(X) pada huruf yang dipilih.

1. Persiapan model yang pertama kali dilakukan adalah.......

    a. pemakaian bandana dan cape b. pembersihan wajah

    c. pengolesan alas bedak d. pengolesan pelembab



Merias Wajah Wayang Orang

Bidang Keahlian Tata Kecantikan Kulit 33

2. Persiapan tempat bekerja antara lain...........

    a. melakukan sanitasi dan hygiene b. mengatur alat dan bahan

    c. menciptakan ruangan bersih,      d. semua benar

        indah, dan nyaman

3. Persiapan pribadi sebagai berikut, kecuali..............

  a. mengenakan pakaian kerja b. mengenakan bandana

          c. melepas perhiasan yang  d. menghindari bau kurang sedap

              berlebihan     dari mulut dan badan

      4. Kosmetika yang digunakan paling akhir biasanya............

          a. bedak b. pelembab

         c. lipstick d. perona mata

    5. Hal-hal yang termasuk berkemas, kecuali................

         a. mencuci alat yang kotor b. membuang sampah

         c. menyompan kosmetik d. penyempurnaan riasan

II. Pilihlah alternatif jawaban benar atau salah dari pernyataan-pernyataan di

bawah ini dengan cara melingkari huruf  B untuk jawaban yang benar atau S

jika salah.

1) B – S  Pemakaian alas bedak dilakukan setelah pemakaian bedak

2) B – S  Perona mata dapat diaplikasikan setelah pembentukan pola riasan

3) B – S  Persiapan tempat bekerja tidak perlu dilakukan dalam praktek rias wajah

karena sudah disediakan

4) B – S  Lipstick diaplikasikan pada urutan terakhir dalam praktek rias wajah

5) B – S  Kegiatan berkemas dilakukan pertama kali sebelum memulai praktek

rias wajah
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f. Kunci Jawaban 3

I.

1. a

2. d

3. b

4. c

5. d

II.

1) S

2) B

3) S

4) B

5) S



Merias Wajah Wayang Orang

Bidang Keahlian Tata Kecantikan Kulit 35

BAB III

EVALUASI

A. Evaluasi Kognitif

1. Tonus dan turgor yang kendor biasanya dimiliki oleh.......

 a. anak-anak               c. Dewasa

        b. remaja    d. Usia lanjut

2. Bentuk wajah yang paling dianggap sempurna adalah........

        a. oval    c. Persegi

        b. bulat   d. segitiga

3. Alis, mata, hidung adalah termasuk golongan..........

        a. bentuk wajah             c. Bentuk organ tubuh

        b. bentuk bagian wajah d. Bentuk bagian tubuh

4. Warna hitam pada kosmetik tradisional dinamakan .....

        a. singwit   c. benges

 b. langes   d. arang

5. Pemakaian singwit untuk mewarnai badan dapat dicampur dengan....

 a. pelembab   c. air

 b. alas bedak   d. penyegar

6. Kosmetik untuk rias wajah wayang orang dapat dibuat sendiri dengan cara ....

        a. modern                                 c. seni modern

        b. tradisional                           d. seni tradisional

7. Tujuan pemakaian benges yaitu untuk mendapat hasil warna ...

 a. putih   c. hitam

 b. kuning   d. Merah



Merias Wajah Wayang Orang

Bidang Keahlian Tata Kecantikan Kulit 36

8. Singwit yang digunakan pada rias wajah memberi efek warna  ....

 a. putih dan kuning             c. putih dan merah

  b. putih dan hitam  d. Putih dan coklat

9. Permintaan Subadra antara lain adalah

     a. Gamelan Silokananta b. Gamelan Laras Slendro

     c. Gamelan Pelog  d. Gamaelan Kinanthi

10. Tokoh sebagai begawan (pandita) yang amat licik, sebagai guru panah dari

Pandawa dan Korawa adalah:

        a. Trijata   c. Dorna

        b. Prahasta   d. Semar

B. Evaluasi Kinerja

     1. Buatlah rias wajah:

         a. semar

         b. dorna
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LEMBAR KUNCI JAWABAN

A. Evaluasi Kognitif

1. d 6. b

2. a 7. d

3. a 8. a

4. b                            9. a

5. c                           10. c

Kriteria Penilaian:

A. Kriteria tes tertulis:

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

Kriteria tes perbuatan (merias wajah pengantin):

ALAS

BEDAK

BEDAK MATA ALIS BLUS

H ON

Liner shadow highlight

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
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