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ABSTRAK 

Vita Rohayati. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias 

Pengantin di Banjarnegara. Skripsi. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. 

Fakultas Teknik. UNNES. Pembimbing Maria Krisnawati, S. Pd, M. Sn. 

 

 Tata rias merupakan kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli 

sebenarnya dengan bantuan bahan, alat dan kosmetik serta dengan teknik yang sesuai. 

Banyaknya pilihan tata rias pengantin yang ada sekarang ini, membuat calon 

pengantin harus lebih pintar dalam memilih tata rias pengantin yang disenangi untuk 

dikenakan pada hari pernikahannya. Tujuan penelitian ini  adalah 1) mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan seni tata rias pengantin di Banjarnegara 

2) mengetahui tata rias pengantin manakah yang menjadi pilihan masyarakat di 

Banjarnegara.  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 

adalah calon pengantin wanita sebanyak 40. Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah total sampling sebanyak 40 calon pengantin wanita. Variabel 

penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan seni tata rias pengantin di 

Banjarnegara. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Angket, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui langkah analisis 

deskriptif persentase.  

Berdasarkan penelitian rata-rata calon pengantin dalam pemilihan tata rias 

pengantin di Banjarnegara ditinjau dari faktor internal sebesar 17% dengan kategori 

rendah sedangkan ditinjau dari faktor eksternal 12,5% dengan kategori rendah. 

Masyarakat di Banjarnegara lebih memilih menggunakan tata rias pengantin Jawa 

muslim pada hari pernikahannya. 

Simpulan dalam penelitian  ini adalah 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan seni tata rias pengantin di Banjarnegara terdiri dari faktor internal meliputi 

perasaan senang, pengetahuan individu, kebutuhan dan faktor eksternal meliputi juru 

rias pengantin, lingkungan sosial, status sosio-ekonomi, culture atau kebudayaan. 

Faktor-faktor yang paling dominan dalam pemilihan tata rias pengantin di 

Banjarnegara adalah faktor internal yaitu faktor kebutuhan. Faktor yang paling rendah 

dukungannya adalah faktor juru rias pengantin faktor ini termasuk dalam faktor 

eksternal. 2) Calon pengantin di Banjarnegara banyak memilih tata rias pengantin 

Jawa muslim. Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah 1) Juru rias 

pengantin di Banjarnegara sebaiknya selalu menciptakan inovasi baru untuk tata rias 

pengantin tetapi tidak menghilangkan pakem tata rias pengantin berasal. 2) Bagi calon 

pengantin khususnya di Banjarnegara diharapkan selalu menambah pengetahuan 

mengenai tata rias pengantin sehingga dapat memilih mode dan tata rias pengantin 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. 

 

Kata Kunci : Faktor-Faktor Pemilihan Seni Tata Rias Pengantin 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seni adalah ciptaan dari segala hal yang keindahanya mampu membuat 

orang merasa senang ketika mendengar ataupun melihatnya dan beranekaragam 

salah satunya seni tata rias pengantin. Tata rias pengantin sebagai salah satu 

ragam dari seni merupakan warisan leluhur yang wajib dijaga dan dilestarikan, 

mengingat perkembangan zaman yang semakin modern.  

Tata rias merupakan kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli 

sebenarnya dengan bantuan bahan, alat dan kosmetik serta dengan teknik yang 

sesuai. Tata rias wajah dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu tata rias 

sehari-hari, tata rias pesta, tata rias panggung, tata rias karakter, tata rias cikatri, 

tata rias geriarti dan tata rias pengantin. Jenis tata rias yang akan diteliti adalah 

tata rias pengantin.  

Simbol kebanggaan seseorang yang akan memulai kehidupan berumah 

tangga dan suatu hal yang penting dalam upacara pernikahan salah satunya yaitu 

tata rias pengantin. Setiap pengantin ingin tampil mempesona dihari 

pernikahannya karena pada hari itu semua perhatian tamu-tamu yang datang 

dalam upacara pengantin kepada sepasang pengantin yang duduk di kursi 

pelaminan khususnya mempelai wanita. Tata rias pengantin bertujuan 

mempercantik wajah calon pengantin dengan menonjolkan bagian wajah yang 

sempurna dan menutupi bagian wajah yang kurang sempurna dengan teknik 

make-up yang benar. Pada momen tersebut pengantin ingin tampil lebih istimewa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik
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dengan riasan yang tampak “pangling”. Calon pengantin juga tidak ingin salah 

dalam menentukan konsep pernikahan maupun bentuk upacara pernikahan, baik 

dari segi kualitas dan juru rias pengantin harus profesional. 

Juru rias pengantin mempunyai teknik merias wajah yang berbeda-beda, 

dengan perbedaan teknik merias wajah akan mempengaruhi hasil tata rias 

pengantin. Calon pengantin menganggap bahwa hari pernikahan salah satu 

peristiwa yang sangat penting dan sakral. Dalam melaksanakan suatu pernikahan 

memerlukan perencanaan yang matang, seperti memilih hari pernikahan, tata rias 

yang akan dipakai dalam resepsi pernikahan serta persiapan-persiapan lainnya 

yang menunjang terlaksananya upacara pernikahan.  

Sebagai momen terindah yang dilaksanakan sekali dalam seumur hidup, 

banyak pasangan yang merayakan upacara pernikahan secara besar-besaran bagi 

yang mampu. Sedangkan pada kelurga yang sederhana akan merayakan secara 

sederhana. Yang perlu disiapkan calon pengantin tersebut salah satunya yaitu 

dalam menggunakan tata rias pengantin. 

Keanekaragaman tata rias pengantin adat Jawa bersumber dari tradisi 

kraton, dari kraton Solo atau Surakarta terdapat tata rias pengantin Solo Basahan, 

Solo Putri, Solo Langenharjan, Solo Taqwa, Solo Mangkunegaran, sedangkan dari 

kraton Yogyakarta ada rias pengantin Paes Ageng, Paes Ageng Jangan Menir, 

Paes Ageng Kanigaran, Yogja Putri, Kesatrian Ageng (Malem Selikuran), 

Kesatrian Ageng, Pura Pakualam. Kota Semarang sendiri memiliki tata rias 

pengantin semarangan yang diberi nama tata rias pengantin Dhenok dan tata rias 

pengantin Bagelen, di kota Demak juga memiliki tata rias pengantin sendiri yang 

diberi nama tata rias pengantin Demak Bintoro. Namun tata rias pengantin yang 
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lebih dikenal masyarakat yaitu corak gaya khas Solo dan Yogyakarta. Alasan 

pemilihan corak gaya khas ini adalah sejarah dan makna yang terkandung didalam 

tata rias pengantin tersebut. 

Juru rias pengantin mempunyai peran yang sangat penting, karena 

ditangan juru rias diharapkan pengantin menjadi cantik, anggun, serta terkesan 

pangling (tidak dikenal karena terlihat sangat cantik) dan dapat memberikan 

nasehat atau petuah-petuah kehidupan kepada calon pengantin. Oleh karena itu 

juru rias pengantin harus dapat menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan 

merias pengantin dan keperluan upacara pengantin. 

Banjarnegara merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. 

Kabupaten Banjarnegara tidak mempunyai ciri khas tata rias pengantin  sendiri, 

namun perkembangan masyarakat Banjarnegara lebih ke modern hal ini terlihat 

dari gaya hidup masyarakatnya, tetapi ada sebagian daerah dari Banjarnegara yang 

masyarakatnya masih tradisional terlihat dari upacara adat yang dilakukan pada 

hari tertentu. 

Tata rias pengantin di Banjarnegara lebih natural dan busana yang 

dikenakan yakni berbentuk kebaya modifikasi misalnya memakai kebaya yang 

terbuat dari bahan tile tidak memakai kebaya dari bahan bludru, namun sebagian 

masyarakat yang memiliki kelas ekonomi tinggi masih menggunakan tata rias 

yang pakem. Meskipun tata rias pengantin sudah banyak dimodifikasi namun 

tetap ada ciri khas tata rias pengantin berasal, misalnya bentuk cengkorongan 

yang sesuai dengan ciri khasnya dan corak kain yang dikenakan pengantin.    

 Tata rias pengantin mengalami perkembangan dan modifikasi, 

perkembangan ini bisa terlihat dari riasan wajah, gaun pengantin yang dikenakan 
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pengantin dan sanggul pengantin yang beraneka ragam bentuknya, banyak pilihan 

tata rias pengantin dari tata rias pengantin adat Jawa tradisional, modifikasi, Jawa 

muslim, nasional sampai internasional atau modern.  

Banyaknya pilihan tata rias pengantin yang ada sekarang ini, membuat 

calon pengantin harus lebih pintar dalam memilih tata rias pengantin yang 

disenangi untuk dikenakan pada hari pernikahannya. Calon pengantin dalam 

memilih tata rias pengantin banyak pertimbangan dikarenakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar yang diperkirakan dapat 

membantu calon pengantin memilih salah satu tata rias pengantin yang ada di 

Banjarnegara. 

Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka peneliti akan mengadakan 

penelitian dengan mengambil permasalahan tersebut, peneliti mencoba untuk 

mengangkat masalah yang diberi judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PEMILIHAN SENI TATA RIAS PENGANTIN DI 

BANJARNEGARA”, dengan alasan banyak berkembangnya tata rias pengantin 

di kabupaten Banjarnegara, hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat 

Banjarnegara yang banyak menggunakan jenis tata rias pengantin pada saat 

mengadakan upacara pengantin. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka yang menjadi 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Banyak terdapat seni tata rias pengantin yang ada di Banjarnegara menjadikan 

calon pengantin harus memilih salah satu  tata rias pengantin yang akan 

dikenakan pada hari pernikahannya. 
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2. Banjarnegara tidak memiliki ciri khas tata rias pengantin. 

1.3 Batasan Masalah  

Peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu:  

1. Penelitian terbatas pada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan seni tata 

rias pengantin di Banjarnegara. 

2. Penelitian terbatas pada tata rias dan Busana pengantin serta tidak membahas 

tentang Adat pernikahan pengantin Jawa. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan sebuah permasalahan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan seni tata rias pengantin 

di Banjarnegara? 

2. Tata rias pengantin manakah yang menjadi pilihan masyarakat di 

Banjarnegara? 

1.5  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan seni tata rias 

pengantin di Banjarnegara. 

2. Mengetahui seni tata rias pengantin manakah yang menjadi pilihan 

masyarakat di Banjarnegara. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat. Manfaat yang ingin 

dicapai oleh penelitian adalah : 

1. Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan yang sudah dipelajari dalam perkuliahan dan menjadi inspirasi 

untuk melanjutkan penelitian selanjutnya, khususnya untuk mahasiswa 

program studi tata kecantikan. 

2. Calon pengantin, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi calon pengantin 

untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, sehingga calon pengantin 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tata rias pengantin.  

3. Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tata rias pengantin. 

4. Juru rias pengantin, penelitian ini diharapkan dapat sebagai pedoman. 

1.7 Penegasan Istilah  

Menghindari terjadinya salah pengertian dan kekeliruan, peneliti perlu 

memberi pemahaman pengertian dan mempertegas istilah pada penelitian yang 

berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias Pengantin 

di Banjarnegara”. Adapun penegasan istilah itu adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi  

Kata faktor-faktor dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2008:387) 

mempunyai arti yaitu sesuatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan 

mempengaruhi terjadinya sesuatu.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah keadaan atau 

peristiwa yang dapat mempengaruhi dalam pemilihan tata rias pengantin. 
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2. Pemilihan   

Kata pemilihan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2008:1074) 

mempunyai arti yaitu proses, cara, perbuatan memilih. Pemilihan pada penelitian 

ini adalah proses memilih tata rias pengantin.  

3. Seni 

Kata seni dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2008:1273) mempunyai arti 

keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi kehalusan, keindahan dan 

sebagainya). Karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa seperti tari, 

lukisan, ukiran dan sebagainya. Kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu 

yang bernilai tinggi. Dalam penelitian ini seni yang dimaksud adalah seni tata rias 

pengantin di Banjarnegara.  

4. Tata Rias Pengantin  

Rias pengantin adalah warisan budaya nenek moyang yang adiluhung yang 

perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekayaan bangsa dan negara yang 

tidak ternilai harganya (Saryoto, 2012:13). Dalam penelitian ini tata rias yang 

dimaksud adalah seni tata rias pengantin yang ada di Banjarnegara. 

5. Banjarnegara  

Banjarnegara merupakan sebuah Kabupaten yang berada di provinsi Jawa 

Tengah, Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan 

Kabupaten Batang di sebelah Utara, Kabupaten Wonosobo di sebelah Timur, 

Kabupaten Kebumen di sebelah Selatan, dan Kabupaten Banyumas dan 

Kabupaten Purbalingga di sebelah Barat. Banjarnegara adalah tempat peneliti 

mengadakan penelitian untuk mengumpulkan data. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Pekalongan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Batang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Wonosobo
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebumen
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Banyumas
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Purbalingga
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Seni Tata Rias Pengantin 

2.1.1 Pengertian Tata Rias Pengantin 

Rias pengantin adalah warisan budaya nenek moyang yang adiluhung yang 

perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekayaan bangsa dan negara yang 

tidak ternilai harganya (Saryoto, 2012:13). Menurut Sayoga dalam Rahayu dan 

Pamungkas (2014:8) tata rias pengantin adalah suatu kegiatan tata rias wajah pada 

pengantin yang bertujuan untuk menonjolkan kelebihan yang ada dan menutupi 

kekurangan pada wajah pengantin.  

Tata rias pengantin dalam bahasa Jawa disebut paes yang berarti 

mempercantik muka (pengantin perempuan dsb) dengan menggunakan bahan-

bahan kosmetik dengan cara-cara serta bentuk tertentu (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2008:997). Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan 

perkawinannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:1045). Jadi tata rias 

pengantin merupakan riasan yang dipakai oleh seseorang yang melangsungkan 

pernikahan meliputi tata rias wajah, tata rias rambut dan dilengkapi riasan pada 

bagian tubuh yang lain seperti tangan dan kaki. Dalam merias harus bisa 

memperhatikan bentuk wajah seseorang yang dirias agar hasil akhir riasan tampak 

sempurna, karena tujuan merias itu mempercantik wajah seseorang dengan 

menutupi kekurangan pada wajah dan menonjolkan kelebihan yang dimiliki.  

Masyarakat dan latar belakang kebudayaan yang berbeda, tradisi yang 

digunakan juga berbeda-beda termasuk tata rias dan busana pengantin yang 
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bermacam-macam. Seni tata rias pengantin tersebut dikenal dua kelompok yaitu 

tata rias pengantin tradisional dan tata rias pengantin modern.  

Tata rias pengantin tradisional adalah semua jenis tata rias yang ada di 

Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beranekaragam suku, 

maka tata rias pengantin juga ada bermacam-macam. Sedangkan tata rias 

pengantin modern sering disebut dengan tata rias pengantin barat, karena pada 

mulanya berasal dari negara barat. Tetapi sekarang ini tata rias pengantin modern 

sudah banyak dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman, dimana tata rias 

pengantin tersebut berkembang.  

2.1.2 Pengertian Tata Rias Wajah Pengantin 

Tata rias atau make up dapat dilakukan semua orang, tetapi untuk 

menghasilkan riasan yang baik dan memuaskan seseorang tersebut harus mengerti 

dan memahami teknik-teknik dalam riasan dan rutin berlatih.  

Tata rias adalah menonjolkan bagian wajah yang indah dan menutupi bagian 

wajah yang kurang sempurna (Kusantati, 2008:430), maksudnya tata rias 

merupakan menonjolkan bagian wajah dari seseorang yang sudah sempurna dan 

mengoreksi bagian wajah yang kurang sempurna. Berdasarkan pengertian dan 

uraian tersebut bahwa tata rias merupakan seni mempercantik diri agar terlihat 

cantik dimata orang lain yang melihatnya. Jadi dalam melakukan tata rias harus 

menggunakan teknik-teknik agar riasan yang dihasilkan memuaskan.  

Tata rias wajah pengantin merupakan hal yang penting dalam melaksanakan 

upacara pernikahan, karena dalam upacara pernikahan pusat perhatian tamu yang 

datang kepada sepasang pengantin.  
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2.1.3 Tujuan Tata Rias Pengantin  

Kusantati (2008:452) menyatakan tata rias merupakan suatu seni menghias 

wajah yang bertujuan untuk memperindah dan mempercantik penampilan wajah. 

Tata rias wajah dengan teknik make up yang benar akan dapat menutup beberapa 

kekurangan yang ada pada wajah dan membuat penampilan wajah terlihat fresh.  

Bahwa tujuan dari tata rias adalah menyembunyikan kekurangan pada wajah 

dan menonjolkan kelebihan pada wajah. Seseorang yang mempunyai bentuk 

wajah bulat, agar terkesan lebih oval atau ideal maka dapat di shading pada 

bagian dahi dan rahang. Tujuan tata rias pengantin sendiri yaitu memperindah dan 

mempercantik penampilan pengantin agar terlihat pangling pada hari 

pernikahannya.  

2.1.4 Alat yang Digunakan untuk Merias Wajah Pengantin 

Peralatan yang digunakan dalam merias hendaknya peralatan yang 

berkualitas agar riasan yang dihasilkan juga memuaskan pelanggan. Menurut 

Kusantati (2008:171) alat yang digunakan untuk merias wajah terdiri dari: 
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Tabel 2.1 Alat Rias wajah Pengantin 

 

No Nama Alat Spesifikasi Kegunaan 

1.  Sikat Alis 

 

Memiliki sikat 

kasar dan 

bertangkai. 

Merapikan alis 

sebelum dan sesudah 

dibentuk serta diisi. 

2.  Sikat Bulu Mata 

 

Memiliki sikat 

kasar dan 

bertangkai. 

Membebaskan bulu 

mata dari serpihan 

maskara yang 

menggumpal. 

3.  Kuas Alis 

 

Memiliki bulu-

bulu halus atau 

kasar dengan 

ujung menyerong. 

Untuk membaurkan 

pensil alis atau 

eyeshadow yang telah 

diaplikasikan pada 

alis, sehingga alis 

terlihat rapi dan 

natural. 

4.  Kuas Eyeliner 

 

Memiliki bulu-

bulu halus, 

panjang dan 

ramping.  

Untuk melukis 

eyeliner, dalam 

keadaan kering kuas 

ini dapat digunakan 

sebagai aplikator 

eyeliner cair. 

5.  Kuas Bibir 

 

Memiliki bulu-

bulu lembut dan 

berujung lancip. 

Untuk membubuhkan 

pewarna bibir atau lip 

gloss pada bibir.  

6.  Kuas Concealer 

 

Memiliki ukuran 

bervariasi, dengan 

bulu lembut atau 

rata.  

Untuk membubuhkan 

concealer pada noda-

noda kecil pada wajah 

atau sudut-sudut mata 

yang sulit dijangkau. 
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7.  Kuas Eyeshadow 

 

Memiliki bulu-

bulu bertekstur 

lembut.  

Kuas ini terdiri atas 

berbagai ukuran, 

ukuran kecil 

digunakan sebagai 

aplikator pada daerah 

yang membutuhkan 

titik berat membentuk 

garis, misalnya 

padasudut mata atau 

tepian kelopak mata. 

Kuas besar untuk 

membentuk highlight. 

8.  Kuas Kipas 

 

Berbentuk pipih 

dan melebar 

menyerupai kipas 

terbuat dari bulu-

bulu yang halus.  

Untuk membersihkan  

wajah dari serpihan-

serpihan kosmetik 

yang rontok. 

 

9.  Kuas Shading 

 

Memiliki bulu-

bulu yang lembut, 

tebal dan ujung 

menyerong. 

Untuk mengaplikasi 

kan  shading pada 

bagian-bagian wajah 

yang bersudut, seperti 

hidung atau rahang. 

10.  Kuas Blush on 

 

Memiliki bulu-

bulu lembut 

dengan ketebalan 

bulu sedang. 

Untuk menyapukan 

blush on pada pipi 

atau bagian wajah 

lainnya. 

11.  Kuas Powder  

 

  

Kuas bergagang 

besar dengan bulu-

bulu yang lembut 

dan gemuk. 

Untuk 

mengaplikasikan loose 

powder pada wajah, 

bisa juga digunakan 

untuk melakukan 

finishing yaitu untuk 

membaurkan kosmetik 

pada akhir riasan. 
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12.  Spons  

 

Bentuknya bulat 

dan segi empat, 

halus juga lembut.  

Untuk meratakan 

foundation pada kulit 

wajah. 

13.  Puffs 

 

Cotton wool 

bentuknya bulat 

dan lembut. 

Untuk meratakan dan 

menghilangkan bedak 

tabur pada wajah. 

14.  Tissue  

   

Kapas  Untuk membantu 

mendapatkan hasil 

rawatan dan riasan yang 

rapih dan 

tahan lama.  

15.  Catton bud 

 

Kapas dan 

bertangkai 

plastik.  

Untuk membantu 

mendapatkan hasil 

rawatan dan riasan yang 

rapih dan 

tahan lama. 

16.  Kapas  

 

Kapas  Untuk membantu 

mendapatkan hasil 

rawatan dan riasan yang 

rapih dan tahan lama. 

17.  Penjepit Bulu Mata 

 

Stenless, 

bertangkai  

Untuk melentikkan bulu 

mata pada waktu 

menggunakan maskara. 
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18.  Pisau alis  

 

Stenless, 

bertangkai 

plastik.  

Untuk membentuk alis 

mata dan memotong 

rambut di alis mata. 

19.  Pinset  

 

Stenless  Untuk mencabut bulu 

alis yang berlebihan. 

20.  Gunting Kecil  

 

Stenless dan 

bertangkai.  

Untuk menggunting 

scotch dan untuk 

memotong bulu mata 

palsu yang terlalu 

panjang. 

21.  Scotch tape  

 

Scotch tape dibuat 

dari bahan sejenis 

plastik atau bahan 

yang membuat eye 

shadow mudah 

menempel pada 

kelopak mata. 

Untuk mengoreksi mata 

yang tidak seimbang 

atau mengganjal 

kelopak mata agar 

menjadi lebih besar. 

22.  Lem Bulu Mata 

 

Cair, biasanya 

berwarna putih.  

Untuk merekatkan 

bulu mata palsu pada 

mata. 

23.  Bulu Mata 

 

Sintetis dengan 

ketebalan yang 

beragam dan 

terdapat dalam 

berbagai model. 

Untuk membuat bulu 

mata tampak lebih 

panjang, lebat, dan 

indah yang menunjang 

kesempurnaan 

penampilan atau riasan 

wajah. 

Sumber: Dokumentasi Pribadi  
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2.1.5 Kosmetika  

Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokan, 

dilekatkan, dituangkan, dipercikan atau disemprotkan pada, 

dimasukan dalam, dipergunakan pada bahan atau bagian badan 

manusia dengan maksud membersihkan, memelihara, menambah daya 

tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat 

(Rostamailis, 2005:8). 

 

Menurut Saryoto (2012:60) kosmetik yang digunakan dalam merias wajah 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Kosmetik Rias Wajah Pengantin 

 

No Nama Kosmetika Spesifikasi Kegunaan 

1.  Susu pembersih 

 

Cream  Untuk membersihkan 

wajah sebelum dan 

sesudah make up. 

2.  Penyegar 

 

Cair  Untuk menyegarkan 

wajah  

3. Pelembab 

 

Cream  Untuk menormalisir 

kadar air dalam kulit 

dan untuk melindungi 

kulit dari bahan kos 

metik lain yang terdapat 

dalam sediaan make up. 

4. Alas bedak 

 

Padat  Untuk menutupi noda 

dan agar bedak mudah 

menempel. 
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5. Bedak Tabur  

 

Bubuk  Untuk menutup pori-

pori agar minyak yang 

dikeluarkan tidak 

banyak. 

6. Bedak Padat  

 

Padat  Untuk menghambat 

keluarnya minyak lebih 

banyak atau menutup 

pori-pori. 

7. Pensil alis 

 

Padat  Untuk membentuk alis, 

memperbaiki garis mata 

yang asli, membuat 

bentuk mata kelihatan 

lebih lebar, lebih 

lonjong. 

8. Eye shadow 

 

Padat  Untuk menonjolkan 

kelopak mata.  

9. Eye liner 

 

Cair  Untuk menegaskan 

garis mata. 

10. Mascara 

 

Cair  Untuk menebalkan bulu 

mata, melentikkan dan 

membuat bulu mata 

kelihatan lebih panjang. 
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11. Blush on 

 

Padat  

 

 

Untuk menonjolkan 

tulang pipi.  

12. Lipstick  

 

Padat  Untuk perona bibir.  

13. Lip gloss 

 

Cair  Untuk mengkilatkan 

warna lipstick  

14. Pidih  

 

Padat  Untuk merias dahi  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

2.1.6 Teknik dalam Tata Rias Wajah Pengantin 

Merias wajah pengantin harus teliti dan hati-hati agar tercapai hasil yang 

memuaskan. Beberapa tahap dalam tata rias wajah pengantin adalah sebagai 

berikut (Saryoto, 2012:60). 

1. Membersihkan wajah dengan  cleansing  milk mulai dari dua tempat pada 

dahi, pipi kanan dan kiri, hidung dan dagu, ratakan pembersih pelan-pelan 

kemudian dihapus dan bersihkan dengan kapas dan tissue sampai bersih.   
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2. Menggunakan tonik penyegar dengan cara menepuk ke seluruh wajah. 

 
Gambar 2.1  

(Martha Tilaar (1992) dalam Tim Konsultan Fakultas Teknik Univertsitas 

Negeri Malang, 2004:64) 

 

3. Menggunakan pelembab dan alas bedak dengan rata pada seluruh wajah. Pilih 

alas bedak warna kuning dan pengolesan bedak dengan rata tebal tipisnya. 

 
Gambar 2.2  

(Riefki, 2012:53) 

 

4. Menaplikasikan face powder dengan spons dengan cara menepuk-nepuk atau 

ditekan-tekan pada wajah secara perlahan.  

 
Gambar 2.3  

(Riefki, 2012:53)   
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5. Bentuk alis dengan pensil alis sampai melengkung indah atau dibentuk 

mangot. Rapikan alis dengan sikat kecil kemudian dibentuk dengan pensil 

alis, pangkal alis tidak boleh berdekatan atau berjauhan antaranya lebih 

kurang satu mata. Ujung alis dibentuk dari lekuk hidung melalui sudut mata 

sampai ujung alis, goreskan ujung alis tipis semakin ke ujung makin nyata 

dan ujungnya meruncing.    

 
 

Gambar 2.4  

(Riefki, 2012:54) 

 

6. Mata diperindah dengan bayangan mata atau eye shadow, warna pada kelopak 

mata disesuaikan dengan busana yang dikenakan pengantin.  

 
 

Gambar 2.5  

(Riefki, 2012:54) 
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7. Tebalkan garis mata dengan pensil alis warna hitam atau eye liner agar 

kelihatan lebih nyata. 

 
 

Gambar 2.6  

(Riefki, 2012:53) 

8. Menggunakan maskara agar bulu mata kelihatan hitam, tebal dan lentik atau 

menggunakan bulu mata palsu agar kelihatan lebih tebal dan lentik. 

                         
Gambar 2.7  

(Riefki, 2012:55) 

 

9. Menggunakan blush on agar wajah terlihat cantik.  

 
Gambar 2.8  

(Riefki, 2012:55) 
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10. Mengaplikasikan lipstik dan lip gloss dengan menggunakan kuas khusus. 

Membentuk garis bibir atau tepi bibir dengan pensil khusus warna merah 

(outliner). Hal ini penting sekali agar bibir dapat dibentuk lebih bagus.  

                       
Gambar 2.9  

(Riefki, 2012:55) 

 

2.1.7 Penataan Rambut 

Penataan dapat dibedakan menjadi 2 arti yaitu dalam arti luas dan 

dalam arti sempit. Penataan dalam arti luas meliputi semua tahap 

mulai dari penyampoan, pemangkasan, pengeritingan, dan pewarnaan, 

pelurusan, pratata dan penataan itu sendiri. Adapun penataan dalam 

arti sempit adalah tindakan memperindah bentuk rambut sebagi tahap 

akhir dari penataan arti luas, tindakan tersebut bisa berupa penyisiran 

dan penyanggulan. Penataan sanggul (up-style) merupakan salah satu 

bentuk penataan dalam arti sempit. Dalam penataan sanggul dikenal 2 

bentuk penataan yaitu penataaan dengan menggunakan sasak dan 

penataan tanpa menggunakan sasak, serta perlu juga kita 

memperhatikan pola penataan yang akan dilakukan (Rostamailis, 

2008:212). 

 

Penataan rambut pada pengantin tradisional sering menggunakan bentuk 

penataan dengan sasak sedangkan penataan rambut pada pengantin modern sering 

menggunakan penataan tanpa sasak. Seiring berkembangnya zaman penataan 

rambut pada pengantin tradisional juga mengalami perubahan, banyak juru rias 

pengantin dalam menata rambut pengantinya tidak lagi menggunakan sasak 

melainkan menggunakan subal sebagai pengganti sasak bahkan pengantin 

sekarang ini sering menggunakan hijab.       



22 
 

 

 

 
Gambar 2.10 Sanggul Tradisional Menggunakan Sasak 

(Riefki, 2012:33) 

 

 
Gambar 2.11 Sanggul ModifikasiMenggunakan Sasak  

(Riefki, 2012:73)  

 

 
 Gambar 2.12 Sanggul Modern Menggunakan sasak   

(Arimuko, 2011:81) 

 

 
Gambar 2.13 Sanggul Modifikasi Tanpa Sasak  

(Arimuko, 2011:63) 
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Gambar 2.14 Sanggul Modern Tanpa Sasak  

(Dedy, M dalam Rostamailis, 2008:220) 

 

                     
 

Gambar 2.15 Hijab Pengantin  

(Rais, M, 2013:41) 

 

2.1.8 Busana Pengantin  

Busana adalah pakaian, baju (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:229). 

Busana juga dapat diartikan segala sesuatu yang dipakai dari ujung kepala sampai 

ujung kaki yang memberikan rasa nyaman dan menampilkan keindahan pada 

pemakainya.  

Pengantin adalah orang yang sedang melanngsungkan pernikahannya. Jadi 

busana pengantin yaitu pakaian yang digunakan orang yang sedang 

melangsungkan pernikahan.  

 



24 
 

 

 

 

Menurut Marwiyah (2011:62) busana memiliki fungsi: 

1. Busana sebagi peradaban, kesusilaan dan kesopanan 

2. Busana sebagai pelindung kesehatan 

3. busana sebagai keindahan 

2.2 Macam-Macam Tata Rias Pengantin    

Tata rias pengantin adat Jawa merupakan budaya yang harus dilestarikan, 

ada beberapa jenis tata rias pengantin dari Solo atau Surakarta yaitu Solo 

Basahan, Solo Puteri, Solo Langenharjan, Solo Taqwa, Solo Mangkunegaran. 

Jenis tata rias pengantin dari Yogyakarta yaitu Paes Ageng, Paes Ageng Jangan 

Menir, Paes Ageng Kanigaran, Yogya Puteri, Kasatriyan Ageng/Malem Selikuran, 

Kasatriyan Ageng, Pura Pakualam. Seiring perkembangan zaman tata rias 

pengantin mengalami perkembangan seperti tata rias pengantin Jawa modifikasi, 

tata rias pengantin Jawa Muslim, tata rias pengantin Nasional, tata rias pengantin 

Modern atau Internasional. Tata rias pengantin yang ada di kabupaten 

Banjarnegara yaitu: 
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2.2.1 Tata Rias Pengantin Solo Basahan  

 

Gambar 2.16 Solo Basahan  

(Santoso, 2010: 8) 

 

Jenis tata rias pengantin Jawa yang berasal dari Kraton Surakarta atau Solo 

yaitu pengantin Solo Basahan. Jenis tata rias pengantin bercorak kebesaran 

terlihat begitu agung dan anggun dengan dodotan bermotif alas-alasan atau kain 

bertumpuk-tumpuk yang dikenakan oleh dua mempelai pengantin dengan 

buntalan udan mas yang melingkari pinggang kedua mempelai dan dilengkapi 

aksesoris yang mewah. Jenis riasan pada dahi pengantin wanita berupa paes yang 

menggunakan pidih berwarna hijau pekat dan alis berbentuk menjangan ranggah, 

sanggul yang digunakan pengantin wanita sanggul bokor mengkurep dengan 

hiasan peniti semyok dibagian tengah dihiasi juga tiba dada (Santoso, 2010:129). 

Tata rias wajah pengantin mempunyai bagian yang bermakna seperti bedak 

berwarna kuning bermakna memunculkan aura pengantin, alis berbentuk 

menjangan meranggah bermakna keindahan atau ceria dan bersemangat, eye 
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shadow berwarna coklat dan hijau bermakana kesuburan dan kemakmuran, riasan 

bibir merah keoranyean bermakna secantik bidadari, blush on merah merona 

bermakna secantik bidadari. Rias pengantin pada bagian dahi yang disebut paes 

juga mempunyai bermakna seperti gajahan bermakna mampu menjadi manusia 

berilmu, pengapit bermakna mampu membedakan baik dan buruk, penitis 

bermakna mampu memilih yang tepat, godeg bermakna mampu memiliki 

keturunan yang melanjutkan ilmu dan kehidupan, warna hijau bermakna selalu 

berfikir positif dan banyak ide, laler menclok dari daun sirih bermakna ilmu 

berfokus pada kebenaran, ketepatan hati.  

Penataan rambut pengantin sampai dengan aksesoris yang digunakan 

pengantin juga mempunyai makna seperti sanggul bokor mengkurep bermakna 

mandiri dan nerimo ing pandum, sunggar bermakna mau mendengarkan nasehat-

nasehat yang baik, sembilan buah cundul mentul alas-alasan bermakna mampu 

menghadapi kehidupan dengan bijaksana, semyok garuda mungkur bermakna 

waspada terhadap permasalahan yang datangnya tidak terduga, cunduk jungkat 

dan centung bermakna kesucian wanita, rajut melati motif trantum bermakna 

selalu mendapat pertolongan dari Allah, tibo dodo pager timun bermakna jujur 

dan bertanggung jawab, sisir atau keketan bermakna setia kepada suami.   

Busana kampuh gadung melati dengan motif alas-alasan bermakna hayati, 

motif blumbangan bermakna sumber kehidupan, bentuk kunco bermakna tidak 

boleh menyembunyikan sesuatu, bentuk songgo bocong bermakna hemat dalam 

hal perekonomian dan hati-hati, pending januaran bermakna petujuk dari Tuhan 

diikat kuat agar tidak terlepas, udet cinde motif cakar bermakna rajin bekerja dan  
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hidup mandiri. Bagian dari buntalan yang dikenakan pengantin yaitu daun kerokot 

bermakna ketetapan hati, daun pupus pisang bermakna cinta kasih, daun beringin 

bermakna melindungi, daun bayam bermakna damai, daun pandan bermakna 

sepadan, bunga kenikir bermakna masuk akal, bunga melati bermakna kesucian 

hati, bunga kantil bermakna hidup rukun sampai akhir hayat, aksesoris yang 

dipakai pengantin bermakna kejayaan atau kekayaan (Khofifah dan Faidah, 

2013:32).  

2.2.2 Tata Rias Pengantin Solo Putri 

 

Gambar 2.17 Solo Putri 

(Santoso, 2010:8) 

 

Tata rias pengantin Solo Putri sangat dikenal oleh masyarakat khususnya di 

propinsi Jawa Tengah, rias pengantin corak Solo Putri lebih simpel tampilannya 

namun masih terkesan elegan. Busana yang dipakai pengantin pria adalah baju 

teni berbahan beludru warna hitam, mengenakan kalung ronce melati busana yang 

dikenakan pengantin wanita yaitu kebaya panjang bordir berbahan beludru hitam 

tanpa kutubaru dan kain batik motif sidodadi atau motif sidomulyo. Pengantin 
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Solo Putri pada wanita menggunakan sanggul ukel tekuk bangun tulak yang 

dihiasi tiba dada jenis roncean usus-ususan (Santoso, 2010:130).  

Tata rias wajah pengantin Solo Putri mempunyai makna pada setiap 

bagiannya yaitu bedak berwarna kuning bermakna memunculkan aura pengantin, 

alis berbentuk mangot bermakna pengantin cantik seperti bidadari, eye shadow 

berwarna coklat hijau bermakna kesuburan mampu membangun keluarga yang 

makmur dan sejahtera, riasan bibir merah keorayean dan blush on merah merona 

bermakna pengantin cantik seperti bidadari. Paes pada dahi pengantin terdiridari 

Gajahan bermakna pengantin wanita harus menjadi manusia berilmu untuk 

mampu menghadapi dunia, pengapit bermakna mampu membedakan baik dan 

buruk, penitis bermakna memiliki keturunan untuk meneruskan ilmu dan 

kehidupan, warna hitam bermakna kesempurnaan.  

Penataan rambut pada rias pengantin Solo putri mengunakan sanggul 

banngun tulak bermakna penolak bala, sunggar bermakna selalu mendengar 

nasehat yang baik. Aksesoris yang digunakan yaitu tujuh buah cunduk mentul 

bermakna mendapat pertolongan dari tuhan, enam buah tunjungan bermakna 

kesucian seorang perempuan, dua buah sokan bermakna pelindung dari bahaya 

tidak terlihat, centung dan cunduk jungkat bermakna kesucian wanita. Roncean 

melati yang digunakan yaitu tibo dodo bawang sebungkul bermakna cahaya yang 

diberikan Allah harus diresapi dan dirasakan di dada, bunga mawar bermakna 

pengantin wanita harus mampu mengharumkan nama baik, sintingan dan sisir 

atau keket bermakna kesetiaan pada suami. 
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Busana yang digunakan pengantin Solo putri kebaya bludru bermotif merak 

bermakna kecantikan, jarik sido mukti bermakna harapan kehidupan mulia, sido 

asih bermakna saling mengasihi dan menghormati, wiron bermakna saling 

mencintai dengan pasangannya, aksesoris yang digunakan bermakna kejayaan 

atau kekayaan.   

2.2.3 Tata Rias Pengantin Solo Modifikasi 

 

Gambar 2.18 Solo Modifikasi 

(Dokumentasi pribadi, 2015) 

 

Modifikasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2008:924) adalah 

pengubahan. Solo modifikasi adalah tata rias pengantin yang sudah mengalami 

perubahan lebih modern dari sebelumnya, tetapi tidak menghilangkan ciri khas 

utama dari tata rias penganntin Solo yaitu pada dahi berupa paes serta aplikasi 

sanggul ukel dengan sunggarnya. Tujuan dari memodifikasi untuk menambah 

ketertarikan masyarakat terhadap tata rias pengantin Solo. Jadi kebudayaan 

pengantin Jawa dapat terjaga dan terus dapat dilestarikan. 
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2.2.4 Tata Rias Pengantin Paes Ageng 

 

Gambar 2.19 Paes Ageng 

(Santoso, 2010:8) 

 

Rias pengantin Paes Ageng berasal dari Kraton Yogyakarta. Keanggunan 

pengantin Yogyakarta Paes Ageng terlihat pada kain cinde yang dipadukan 

dodotan yang bertumpuk-tumpuk yang dikenakan oleh kedua mempelai pengantin 

pada pinggang dihiasi buntal dengan tambahan bunga kamboja dan patra 

menggala di beberapa bagian dan kedua ujungnya. Keindahan hiasan dahi berupa 

cengkorongan terdiri atas: penunggul, pengapit, penitis dan godeg semua diberi 

pidih berwarna hitam dan prada emas. Pada bagian tengah setiap hiasan ditambah 

ornamen kinjengan dan ketep/payet emas, ketep juga ditempel berjajar diatas 

prada alis yang berbentuk menjangan ranggah dan terdapat jahitan mata. Tatanan 

sanggul bokor mengkurep, pada pengantin pria menggunakan kuluk muthak pada 

telinga menggunakan sumping emas dan sumping kembang sritaman (Santoso, 

2010:137). 
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Menurut Rahayu dan Pamungkas (2014:12) Adapun unsur-unsur rias wajah 

paes ageng adalah sebagai berikut: 

1. Penunggul atau yang disebut pinunjul mengandung suatu arti yaitu paling 

utama, dengan harapan kedua mempelai pengantin dapat menjadi manusia 

yang ditinggikan derajatnya.  

2. Pengapit simbol keseimbangan, agar kedua mempelai dapat mencapai 

kehidupan yang seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan kelak di 

akhirat nanti. 

3. Penitis simbol dari pikiran yang cermat, diharapkan pengantin tersebut dalam 

melakukan suatu hal dipikirkan dengan cermat agar tidak salah dalam 

menentukan langkah.  

4. Godeg simbol dari bagaimana seseorang harus tahu dari mana manusia berasal 

dan akan kembali keasalnya. 

Alis menjangan ranggah merupakan unsur keindahan dalam keseluruhan 

tata rias wajah pengantin paes ageng melambangkan kewaspadaan pada pengantin 

agar tetap berhat-hati dalam menghadapi kehidupan kedepannya sedangkan 

jahitan mata pada tata rias pengantin wanita berfungsi sebagai penyaring agar 

dapat melihat secara jelas, dan dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk. 

Cithak merupakan simbol penghalang perbuatan jahat kepada pengantin. Prada 

dan ketep berfungsi sebagai pelengkap keindahan dan pengisi bidang paes yang 

berwarna hitam. Kinjengan menggambarkan seseorang yang bekerja keras untuk 

memulai hidup baru dan semagat mencari rezeki. (Rahayu dan Pamungkas, 

2014:13).  
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Sanggul bokor mengkurep merupakan simbol wanita yang semula 

belum dewasa menjadi dewasa dan sudah mempunyai dasar (golong 

giling) menuju ke arah kesempurnaan. Pelengkap sanggul bokor 

mengkurep dan makna simbolisnya sebagai berikut (Rahayu dan 

Pamungkas, 2014:13): 

 

1. Teplok atau rajut melati bermakna agar ilmu tidak pudar dan dibawa sampai 

akhir hayat sehingga dapat meninggalkan nama baik atau harum maka sanggul 

bokor ditutup dengan untaian bunga melati. 

Teplok atau rajut melati merupakan penutup sanggul bokor mengkurep terdiri 

dari kuntum bunga melati yang dirajut menjadi satu memiliki fungsi sebagai 

mempercantik sanggul pengantin. 

2. Gajah ngoling bermakna melambangkan keagungan dan penghormatan.  

Bentuk gajah ngoling menyerupai bentuk belalai gajah melambangkan 

kesakralan bagi pemakainya dalam menjalani hidup yang saklar pula.   

3. Ceplok jebehan merupakan lambang perubahan status dari anak-anak ke 

dewasa yang berarti juga pecah pamore atau telah menjadi dewasa.  

Ceplok jebehan berarti berkembang, sebagai simbol keindahan pada sanggul 

yang digunakan pada pengantin wanita.  

4. Jebehan Sritaman yaitu bunga korsase tiga warna bunga melambangkan 

Trimurti (Syiwa, Brahma dan Wisnu). 

Jebehan sritaman merupakan pelengkap sanggul pada pengantin wanita agar 

terlihat lebih indah dan beragam. 

5. Sumping simbol dari saringan atau filter untuk suara-suara yang tidak 

menyenangkan agar dapat dilakukan dan disaring dengan baik. 
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Sumping merupakan hiasan telinga pada pengantin pria maupun pengantin 

wanita agar terlihat lebih gagah dan anggun. 

6. Centung melambangkan kesempurnaan manusia untuk menyatu dengan Tuhan. 

Bermakna bahwa manusia dapat menjadi insan kamil atau manunggaling 

kawula gusti dengan cara menunduk dulu dan bersujud serta mangadah kepada 

Tuhan YME.  

Centung merupakan sepasang perhiasan yang dipasang diantara penitis dan 

pengapit melambangkan keagungan Tuhan.  

Kuluk yaitu sanggul pengantin pria merupakan simbol kebesaran. Kuluk 

berwarna biru melambangkan pengantin seorang bangsawan, sedangkan kuluk 

berwarna putih melambangkan pengantin berasal dari rakyat biasa. Nyamat 

melambangkan unggul karena pemasangannya berada paling puncak. Pada bagian 

belakang kuluk terdapat hiasan berupa sanggul kecil yang disebut dengan kadhal 

menek yang melambangkan kejantanan seseorang dalam menempuh kehidupan 

yang terkadang menemukan kesulitan. Sanggul kadhal menek menyatu dengan 

sebuah cunduk mentul dan dipasang menghadap kebelakang, satu buah cunduk 

mentul melambangkan Tuhan hanya satu dan pemasangan menghadap kebelakang 

yang berarti bahwa seorang suami harus berani membelakangi perbuatan-

perbuatan tidak terpuji. Sisir gunungan kecil merupakan simbol keagungan 

(Rahayu dan Pamungkas, 2014:14). 

Busana pengantin Paes Ageng yaitu kampuh atau dodot. Kampuh atau 

dodot yang tadinya masih berupa lembaran yang sederhana dilipat-lipat 

menjadi satu, melambangkan yang pada mulanya pengantin belum 

banyak tahu (remaja) menjadi tahu dan sempurna (dewasa). Buntal 

sebagai pelengkap busana pengantin wanita dan pria terdiri dari 

rangkaian sebagai simbol dari cinta kasih yang menyatu dalam ikatan. 
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Ikat pinggang pada pengantin wanita dinamakan pending/slepe, 

sedangkan untuk pengantin pria disebut lonthongan merupakan simbol 

peringatan bagi manusia agar selalu dekat dengan sang pencipta serta 

harus kuat imannya. Pelengkap busana pengantin pria yaitu keris 

brangah yang merupakan simbol seorang pria yang melambangkan 

kejahatan dan keberanian (Rahayu dan Pamungkas, 2014:14). 

 

Busana kampuh atau dodot digunakan pada pengantin paes ageng agar sepasang 

pengantin terlihat anggun seperti raja dan ratu. Buntalan digunakan sebagai 

pelengkap busana agar busana kampuh atau dodot terlihat lebih mewah. Ikat 

pingganng yang digunakan pada pengantin berfungsi sebagai alat untuk 

merapikan busana supaya tidak terlepas karena kain kampuh yanng digunakan 

dalam bentuk lembaran. Keris yang digunakan pada pengantin pria yaitu sebagai 

pelengkap busana atau aksesoris.  

Perhiasan yang dipakai pengantin wanita yaitu cunduk mentul memiliki 

makna agar melihat sesuatu tidak harus kedepan tetapi juga kebelakang melihat 

masa lalu. Sisir gunungan simbol keagungan Tuhan. Subang bumbungan 

merupakan penghias telinga. Gelang kana dengan ikat bulat melambangkan 

kesetiaan tanpa batas. Kelat bahu atau gelang naga simbol dari penolak bala. 

Kalung susun berbentuk wulan simbol tetahapan dalam kehidupan (Rahayu dan 

Pamungkas, 2014:14). 
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2.2.5 Tata Rias Pengantin Yogya Putri 

 

Gambar 2.20 Yogya Putri 

(Santoso, 2010:8) 

 

Tata rias pengantin Yogya putri tampilannya lebih bersahaja namun 

tetap elegan. Pada pengantin wanita sanggul yang digunakan tekuk ngirung 

atau sanggul pelik bersunggar dan hiasan simpel satu cunduk mentul, 

gunungan/pethat, satu ceplok mawar di belakang, melati usus-ususan, pelikan 

dan jebehan. Pada pengantin pria menggunakan kuluk kanigara, sumping 

emas, sumping kembang sritaman pada telinga, kalung karrset, bros, sikepan 

bludir melengkapi busana pengntin dari bahan bludru dan kain batik 

Yogyakarta motif simbar llintang prada atau sidomukti atau sidoasih yang 

menampilkan kemewahan seorang bangsawan (Santoso, 2010:140).  
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2.2.6 Tata Rias Pengantin Yogja Modifikasi 

 

Gambar 2.21 Yogya Modifikasi 

(Riefki, 2012:8) 

 

Menurut Riefki (2012:85) Pengantin wanita mengenakan kebaya modern 

memberikan kesan anggun melalui pemilihan kebaya warna coklat yang cantik, 

sentuhan semburan emas membuat penampilan terlihat elegan. Pengantin pria 

menggunakan warna senada dengan pengantin putri memberi kesan mewah dan 

elegan pada penampilan keseluruhan. 

Rias pengantin Yogya modifikasi merupakan rias pengantin yang sudah 

dikembangkan oleh juru rias pengantin tetapi tidak meninggalkan ciri khasnya 

yaitu riasan pada dahi. Pelengkapan busana dan aksesoris pengantin wanita yaitu 

subang, bros, pelik, ceplok dan jebehan warna emas, 3 buah mentul, sisir 

gunungan dan slop. Busana dan aksesoris pengantin pria yaitu kopiah, karset atau 

kalung dan bros, slop.  
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2.2.7 Tata Rias Pengantin Jawa Muslim  

 

Gambar 2.22 Jawa Muslim 

(Dokumentasi pribadi, 2015) 

 

Tata rias dan busana pengantin adat adalah salah satu rangkaian budaya 

yang menjadi kebanggaan Indonesia. Dari masa kemasa, tradisi dan kebudayaan 

ini terus berkembang dan dicintai oleh masyarakat, tidak ketinggalan para 

pengantin muslimah yang ingin mengenakan tradisi dan budaya indonesia di hari 

istimewa (Rais, M, 2013:6) 

Sebagai kepulauan yang luas pulau Jawa kerap menjadi tujuan tempat 

singgah dari daerah atau negara manapun, jadi rias pengantin di Jawa sekarang ini 

sangat berkembang terpengaruh dengan budaya-budaya negara lain. Adanya 

pengaruh budaya-budaya yang masuk ke pulau Jawa, muncul tata rias pengantin 

Jawa muslim yang sekarang ini banyak dikenal masyarakat.  
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Busana pengantin adalah busana yang dipakai pada saat seseorang 

melaksanakan pernikahan. Biasanya busana pengantin memiliki perbedaan 

dengan busana yang lain, karena lebih mewah.  

Menurut Hidajat dan Hardiman (2002:5) kriteria yang harus dipenuhi dalam 

berbusana muslim antara lain: 

1. Harus mampu menutupi seluruh tubuh dari ujung rambut 

hingga ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan.  

2. Tidak terbuat dari bahan yang tipis dan tembus pandang.   

3. Hindari model yang ketat membalut tubuh.  

4. Tidak menyerupai pakaian pria. 

5. Tidak aneh atau menyolok. 

6. Asesoris dan rias wajah tidak boleh menyolok 

 

2.2.8 Tata Rias Pengantin Nasional  

 

Gambar 2.23 Pengantin Nasional 

(Dokumentasi pribadi, 2015) 

 

Nasional adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa 

sendiri, meliputi suatu bangsa (Kamus Besar Bahsa Indonesia, 2008:953). Tata 

rias pengantin nasional merupakan tata rias pengantin yang mempunyai nilai 



39 
 

 

 

kebangsaan bagi pemakainya. Tata rias pengantin nasional tidak bisa 

dikategorikan ke dalam pembagian provinsi karena tata rias nasional dikenakan 

oleh pengantin yang ada di wilayah yang tersebar di beberapa provinsi. Biasanya 

tata rias pada pengantin wanita terlihat natural, menggunakan sanggul modern, 

dan busana pengantin berupa kebaya modern, kain bawahan yang dipakai sesuai 

dengan daerah asal pengantin. Pada pengantin pria menggunakan busana taqwa 

yang dilengkapi kopiah dan kain yang digunakan sama dengan pengantin wanita.    

2.2.9 Pengantin Internasional atau Modern  

 

Gambar 2.24 Pengantin Internasional 

(Santoso, 2010:25) 

 

Riasan modern adalah riasan yang mengutamakan penguatan karakter 

wanita yang dirias melalui pembentukan koreksi wajah dengan riasan (Arimuko, 

2011:9). Pada pengantin wanita rambut ditata dengan sanggul Barat/modern atau 

cukup diurai biasanya dilengkapi dengan mahkota, mengenakan sleyer atau 

krudung dari tulle, mengenakan gaun putih panjang dengan model yang paling 
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populer adalah model strapless atau kemben namun tidak tertutup kemungkinan 

untuk model lain seperti sabrin, raglan, V, draperi dan lain-lain dilengkapi juga 

sarung tangan dan hand bouquet bersepatu putih. Pada pengantin pria 

mengenakan kemeja putih, dasi, rompi, setelan jas dilengkapi korsage sebagai 

assesoris. Model busana ini digunakan oleh pengantin dari etnis Tionghoa, 

Manado atau mereka yang memilih untuk menikah dengan gaya internasional atau 

modern (Santoso, 2010:272). 

Menurut observasi yang sudah dilakukan penggunaan tata rias pengantin 

dan perkiraan pesanan penggunaan tata rias pengantin di Banjarnegara calon 

pengantin wanita lebih banyak menggunakan tata rias pengantin Jawa muslim, 

dikarenakan pengantin tetap menggunakan adat Jawa namun menggunakan hijab, 

selain itu pengantin terlihat lebih cantik, anggun dengan balutan busana  muslim. 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias 

Pengantin 

Pemilihan tata rias dipengaruhi oleh faktor-faktor yang luas dan kompleks. 

Faktor-faktor yang diambil dari teori faktor pencapaian hasil belajar yang 

disesuaikan pada pemilihan tata rias  pengantin: 

2.3.1 Faktor Internal  

Faktor internal berasal dari dalam diri sendiri tanpa pengaruh dari orang lain 

(Dalyono, 2012:55), maksudnya faktor internal biasanya menggambarkan 

perasaan seseorang karena kesadaran diri sendiri, dengan didorong adanya suatu 

tujuan yang ingin dicapai seseorang tersebut, dalam penelitian ini faktor internal 

ditujukan kepada calon pengantin. 
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Yang termasuk faktor-faktor internal antara lain : 

2.3.1.1 Faktor Perasaan senang  

Ahmadi (2009:101) berpendapat perasaan termasuk gejala jiwa yang 

dimiliki oleh semua orang hanya corak dan tingkatannya tidak sama. 

Perasaan adalah suatu keadaan kerohanian peristiwa kejiwaan yang 

kita alami dengan senang atau tidak senang dalam hubungan peristiwa 

mengenal dan bersifat subjektif. Menurut Ahmadi (2009:106) 

perasaan masih dibedakan lagi  yaitu : 

a. Perasaan Intelektual  

Perasaan intelektual yaitu perasaan yang timbul bila orang dapat 

memecahkan sesuatu soal, atau mendapatkan hal-hal yang baru 

sebagai hasil kerja dari intelektualnya. Perasaan ini juga dapat 

merupakan suatu pendorongan atau dapat memotivasi individu dalam 

berbuat dan perasaan ini juga dapat merupakan motivasi dalam bidang 

ilmu pengetahuan.  

  

Perasaan intelektual yang dimaksud dalam pemilihan tata rias pengantin 

yaitu apabila calon pengantin mendapatkan informasi mengenai salah satu tata 

rias pengantin yang baru didengar, maka calon pengantin tersebut akan mencari 

informasi yang lebih luas mengenai tata rias pengantin tersebut. 

b. Perasaan Kesusilaan 

Perasaan ini timbul apabila orang mengalami hal-hal yang baik atau buruk 

menurut norma kesusilaan. Hal-hal yang baik akan menimbulkan perasaan yang 

positif, sedangkan hal-hal yang buruk akan menimbulkan perasaan yang negatif. 

Perasaan kesusilaan sangat berpengaruh pada pemilihan tata rias pengantin 

karena dalam memilih tata rias pengantin harus memperhatikan lingkungan 

sekitar tempat tinggal, misalnya seseorang akan menikah dan calon pengantin 

tersebut tinggal di daerah pesantren maka calon pengantin tersebut memilih 

upacara pernikahan yang sesuai dengan keadaan dilingkungannya dan tata rias 

pengantin yang menggunakan busana tertutup.  
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c. Perasaan Keindahan 

Perasaan ini timbul apabila orang mengamati sesuatu yang indah atau jelek. 

Sesuatu yang indah menimbulkan perasaan positif sedangkan yang jelek 

menimbulkan perasaan yang negatif.  

Jadi perasaan keindahan dalam pemilihan tata rias pengantin sangat 

berpengaruh dan berperan penting karena adanya daya tarik, perasaan keindahan 

muncul karena seseorang melihat dari tata rias pengantin, busana pengantin, 

bentuk sanggul, assesoris yang dikenakan dan adat upacara pernikahan tersebut.   

d. Perasaan Kemasyarakatan  

Perasaan ini timbul dalam hubungan dengan orang lain. Apabila orang 

mengikuti keadaan orang lain, adanya perasaan yang menyertainya. Perasaan 

dapat bermacam-macam coraknya misalnya benci atau antipati, senang atau 

simpati.  

Perasaan kemasyarakatan akan timbul karena adanya interaksi, dalam 

pemilihan tata rias pengantin perasaan kemasyarakatan sangat berpengaruh, 

misalnya calon pengantin masih bingung menentukan tata rias pengantin yang 

akan dikenakan dalam pernikahannya, maka calon pengantin tersebut mencari 

informasi  mengenai tata rias penagantin di lingkungan masyarakat dan calon 

pengantin tersebut mendapatkan informasi yang dicari dari melihat tata rias 

pengantin yang digunakan oleh masyarakat.   

e. Perasaan Harga Diri 

Perasaan ini merupakan perasaan yang menyertai harga diri seseorang. 

Perasaan ini dapat positif yaitu timbul apabila orang mendapatkan penghargaan  
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terhadap dirinya. Perasaan ini dapat meningkatkan pada perasaan harga diri yang 

lebih. Tetapi perasaan ini juga dapat bersifat negatif yaitu bila orang mendapatkan 

kekecewan.  

Perasaan harga diri dalam pemilihan tata rias pengantin timbul karena 

seseorang tersebut ingin menyetarakan pilihan tata rias pengantin yang akan 

digunakan tidak tertinggal dengan orang-orang yang ada disekelilingnya dan 

mendapatkan pujian terhadap penampilannya. 

f.  Perasaan Ketuhanan  

Perasaan ini berkaitan dengan kekuasaan Tuhan. Salah satu kelebihan 

manusia sebagai makhluk Tuhan adalah dianugerahkannya kemampuan mengenal 

Tuhannya. Oleh karena itu, pemilihan pola hidup religius adalah keputusan 

pribadi yang paling asasi dan memberikan kekuatan dalam menghadapi segala 

badai topan kehidupan. Orang akan merasa senang, merasa bahagia apabila 

menjalankan perintah-perintahnya sebaliknya orang akan merasa sedih, merasa 

bersalah apabila melanggar hal-hal yang telah digariskan oleh-Nya. Seseorang 

akan memilih tata rias pengantin sesuai dengan ajaran agama yang dipercayainya.  

Yang termasuk dalam faktor perasaan senang adalah perasaan keindahan. 

Calon pengantin yang mempunyai perasaan senang terhadap tata rias pengantin, 

bentuk sanggul atau bentuk hijab yang di kenakan pengantin, maka calon 

pengantin tersebut berusaha memakai pada saat upacara pernikahannya. Perasaan 

senang meliputi: 
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1) Perasaan senang terhadap tata rias wajah pengantin 

2) Perasaan senang terhadap bentuk sanggul pengantin atau hijab pengantin 

3) Perasaan senang terhadap aksesoris pada pengantin 

2.3.1.2 Faktor Pengetahuan individu  

Soekanto (2007:6) menyatakan Pengetahuan adalah kesan di dalam 

pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca indranya, yang 

berbeda sekali dengan kepercayaan (beliefs), takhayul (superstitions) 

dan penerangan-penerangan yang keliru (misinformations). Pada 

hakikatnya ilmu pengetahuan timbul karena adanya hasrat ingin tahu 

dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu tadi timbul karena banyak sekali 

aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia dan manusia ingin 

mengetahui kebenaran dari kegelapan tersebut.  

 

Pengetahuan fisis adalah pengetahuan akan sifat-sifat fisis suatu objek atau 

kejadian, seperti bentuk, besar, kekasaran, berat, serta bagaimana objek-objek itu 

berinteraksi satu dengan yang lain (Pieget, 1970, 1971; Althouse, 1988; 

Wadsworth, 1989 dalam Suparno, 2001:119). 

Pengetahuan sosial adalah pengetahuan yang didapat dari kelompok 

budaya dan sosial yang menyetujui sesuatu secara bersama. Contoh 

pengetahuan ini adalah aturan, hukum, moral, nilai, sistem bahasa, dan 

lain-lain. Pengetahuan ini muncul dalam kebudayaan tertentu dan dapat 

berbeda dari kelompok yang satu dengan yang lain (Althouse, 1998; 

Wadsworth, 1989 dalam Suparno, 2001:121). 

 

Pengetahuan akan terkait dengan kematangan jiwa seseorang, sehingga 

seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas akan dapat berfikir dengan baik 

untuk menentukan tingkah laku yang tepat. Pemilihan tata rias pengantin didasari 

dengan pengetahuan, kebanyakan calon pengantin memilih tata rias pengantin 

yang akan digunakan pada hari pernikahannya karena calon pengantin tersebut 

berusaha mencari informasi dari berbagai sumber, dengan pengetahuan tersebut 

maka dapat menimbulkan dorongan bagi calon pengantin untuk memakai tata rias 
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pengantin yang nantinya akan dipilihnya. Pengetahuan individu terhadap objek 

penelitian ini meliputi: 

1) Mengetahui perbedaan tata rias pengantin tradisional dan tata rias 

pengantin modern. 

2) Pengetahuan ciri khas tata rias pengantin.  

3) Pengetahuan terhadap makna atau simbolis dari tata rias pengantin. 

2.3.1.3 Faktor Kebutuhan   

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh 

manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, 

yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.  

Kebutuhan estetika meliputi kebutuhan akan keindahan, kesenian yang 

merupakan bagian dari aspirasi tertinggi dari individu. Kebutuhan ini akan 

muncul jika kebutuhan-kebutuhan yang lain sudah terpenuhi. Melalui kebutuhan 

ini individu dapat mengembangkan kreatifitasnya (Supriyatna, 2000:50). 

Seseorang yang memiliki harga diri akan lebih percaya diri, lebih mampu 

dan lebih produktif. Harga diri yang paling stabil dan paling sehat adalah tumbuh 

dan berkembang dari penghargaan orang lain yang wajar bukan karena 

penghargaan karena kedudukan, kemasyuran atau sanjungan kosong (Supriyatna, 

2000:55). 

Pada dasarnya tingkah laku seseorang akan menyesuaikan dengan 

kebutuhan yang ada, sepasang calon pengantin akan memilih tata rias pengantin 

pada hari pernikahannya sesuai dengan kebutuhannya. Yang termasuk dalam  
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faktor kebutuhan yaitu kebutuhan estetik atau keindahan, kebutuhan akan rasa 

percaya diri, kebutuhan akan biaya dan waktu. 

2.3.2 Faktor Eksternal  

Faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang (Dalyono, 2012:55), 

maksudnya faktor eksternal muncul karena ada pengaruh dari luar tanpa disadari 

oleh diri sendiri.  

Yang termasuk faktor-faktor eksternal antra lain : 

2.3.2.1 Faktor Juru Rias Pengantin 

Juru adalah orang yang pandai dalam suatu pekerjaan yang memerlukan 

latihan, kecakapan dan kecermatan atau keterampilan (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2008:594). Juru rias adalah orang yang pekerjaannya merias wajah 

(wanita,pengantin) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:594). Pengantin adalah 

orang yang sedang melangsungkan pernikahan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2008:1045) jadi juru rias pengantin adalah orang yang pandai dalam merias 

pengantin.   

Juru rias pengantin merupakan profesi ahli dalam bidang tata rias pengantin 

yang mempunyai pengaruh penting dalam upacara pernikahan adat. Juru rias 

pengantin juga dapat menjadikan kedua mempelai tampil lebih cantik dan tampan 

dan upacara pernikahanya menjadi sangat berkesan. Juru rias pengantin harus 

menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan.  
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Seorang perias pengantin mempunyai tanggung jawab yang besar karena 

harus dapat memberikan bimbingan hidup berkeluarga dan hidup 

bermasyarakat bagi kedua mempelai, sekaligus dapat dijadikan panutan 

dan suri tauladan bagi kedua mempelai dan bagi masyarakat. Perias 

pengantin juga diwajibkan untuk memberi pengarahan kepada calon 

pengantin tentang program pemerintah mengenai Keluarga Berencana 

(Yosodipuro, 1996:17). 

 

Seorang juru rias pengantin harus memenuhi syarat-syarat, tentu saja syarat-

syarat ini berubah sesuai dengan perkembangan pandangan masyarakat terhadap 

juru rias pengantin. 

Menurut Ning Asfita Sutrisno sekretaris HARPI Melati Kabupaten 

Banjarnegara syarat-syarat juru rias pengantin secara umum yaitu: 

1. Syarat keterampilan  

Seorang juru rias pengantin harus ahli dalam bidangnya, menguasai 

keterampilan teknik merias wajah rambut dan busana pengantin. Syarat 

keterampilan merupakan syarat yang paling utama, karena seoranng juru rias 

pengantin harus dapat merias wajah keseharian menjadi wajah cantik dan tampan 

elok, rupawan, anggun dan menawan dan terlihat manglingi dihari pernikan.  

2. Syarat pengetahuan  

Juru rias pengantin harus mempunyai syarat pengetahuan, khususnya 

pengetahuan tentang cara dan rangkaian upacara adat Jawa baik gaya Yogyakarta 

maupun gaya Solo yaitu bagaimana jalannya upacra secara rinci dan kronologis, 

serta apa makna simbolis dari rangkaian upacara dengan segala kelengkapannya.  

3. Syarat martabat  

Berkaitan dengan harapan masyarakat agar juru rias sekaligus dapat 

dijadikan contoh teladan dan panutan bagi pengantin yang diriasnya. Juru rias 
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hendaknya memiliki kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat yang 

terpuji. 

4. Syarat kebatinan 

Pada masa lalu persiapan ini berupa pantangan atau puasa. Tujuan utamanya 

adalah untuk mengendapkan perasaan untuk membersihkan diri dan menguatkan 

batin agar nantinya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya terhindar 

dari bencana. Masyarakat kita (jawa) percaya bahwa keberhasilan dan kekuatan 

batin juru rias yang terungkap lewat doa-doanya akan menjadikan pengantin 

cantik molek bersinar cemerlang dan bercahaya.  

Berdasarkan dari uraian diatas seorang juru rias selain harus menjalankan 

syarat-syarat menjadi seorang perias juga harus tetap berpedoman pada etika 

profesi penata kecantikan. Selain memenuhi syarat-syarat secara umum tersebut, 

seorang juru rias pengantin dituntut untuk selalu menambah ilmu agar dapat 

menjadi perias pengantin yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. 

2.3.2.2 Faktor Lingkungan sosial  

Pendapat yang tidak dapat disangkal adalah mereka yang mengatakan 

bahwa manusia adalah makhluk homo socius. Semacam makhluk yang 

berkecenderungan untuk hidup bersama satu sama lainnya. Hidup dalam 

kebersamaan dan saling membutuhkan akan melahirkan interaksi sosial. 

Saling memberi dan saling menerima merupakan kegiatan yang selalu 

ada dalam kehidupan sosial. Berbicara, bersenda gurau, memberi nasihat 

dan bergotong royong merupakan interaksi sosial dalam tatanan 

kehidupan bermasyarakat. (Djamarah, 2008:178). 

Jadi lingkungan sosial dalam pemilihan tata rias pengantin sangat 

berpengaruh, karena calon pengantin dalam memilihan tata rias pengantin tidak 

terlepas dari dukungan keluarganya. Calon pengantin membutuhkan masukan dari 

orang tua maupun keluarganya untuk menentukan pilihan.  
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2.3.2.3 Faktor Status sosio-ekonomi 

Keadaan sosio-ekonomi keluarga tentulah berpengaruh terhadap 

perkembangan anak-anak, apabila kita perhatikan bahwa dengan adanya 

perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi anak di 

dalam keluarganya itu lebih luas, mereka mendapatkan kesempatan yang 

lebih luas untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang 

tidak dapat mereka kembangkan apabila tidak ada prasarananya 

(Gerungan, 2009:196).  

 

Keadaan ekonomi yang mencukupi tentunya memberikan kesempatan yang 

lebih luas bagi anggota keluarga untuk mengembangkan kecakapan atau 

keterampilan. Status ekonomi yang tinggi akan berpengaruh dalam pemenuhan 

kebutuhan dan penentuan tingkah laku. Yang termasuk status sosio-ekonomi yaitu 

Penyesuaian diri terhadap kedudukan atau jabatan, mempertahankan harga diri. 

2.3.2.4 Faktor Culture atau kebudayaan 

Kebudayaan (culture) adalah suatu komponen penting dalam kehidupan 

masyarakat, khususnya struktur sosial. Secara sederhana kebudayaan dapat 

diartikan sebagai suatu cara hidup atau dalam bahasa inggrisnya disebut ways of 

life (Abdulsyani, 2007:45).  

Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi (dalam Abdulsyani) 

merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta 

masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan 

kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (kebudayaan material) yang 

diperlukan manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekutan serta 

hasilnya dapat diabadikan pada keperluan masyarakat. Rasa yang 

meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai 

kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah 

kemasyarakatan dalam arti yang luas. Sedangkan cipta merupakan 

kemampuan mental, kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup 

dalam masyarakat yang kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan. Rasa 

dan cipta dapat juga disebut sebagi kebudayaan rohaniah spiritual atau 

immaterial culture (Abdulsyani, 2007:46). 
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Dalam pemilihan tata rias pengantin calon pengantin mempertimbangkan 

kebudayaan dan kepercayaan yang ada pada masyarakat calon pengantin tersebut 

tinggal.  

2.4 Kerangka Pikir  

Tata rias pengantin yang ada di Kabupaten Banjarnegara antara lain dari 

Keraton Solo atau Surakarta yaitu Solo Basahan dan Solo Putri sedangkan dari 

Keraton Yogyakarta yaitu Paes Ageng dan Yogya Putri. Seiring dengan kemajuan 

zaman tata rias pengantin Solo dan Yogya mengalami perkembangan yaitu 

banyaknya juru rias pengantin memodifikasi rias pengantin tersebut, modifikasi 

rias pengantin terlihat dari riasan wajah yang lebih natural dan busana serta 

perlengkapannya terlihat lebih modern. Calon pengantin sekarang lebih memilih 

busana pengantin dengan bahan tille meskipun masih ada calon pengantin yang 

menggunakan busana dari bahan bludru namun dengan model yang mewah 

dengan aksesoris sebagai pelengkap busana yang lebih glamor dan cenderung 

kepengantin Yogyakarta. Selain itu muncul juga tata rias pengantin Jawa Muslim, 

rias pengantin nasional dan rias pengantin Internasional atau modern.  

Calon pengantin dalam masyarakat tentunya tidak terlepas dari perbedaan-

perbedaan yang ada, salah satu dari perbedaan tersebut adalah dalam menentukan 

pemilihan tata rias pengantin untuk memilih sesuatu hal akan timbul faktor-faktor 

yang mempengaruhinya yang terdiri dari faktor perasaan senang, pengetahuan 

individu dan kebutuhan yang termasuk faktor internal sedangkan yang termasuk 

faktor eksternal yaitu juru rias pengantin, lingkungan sosial, sosio-ekonomi dan  
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Culture/kebudayaan dengan adanya pemilihan tersebut akan terlihat 

kecenderungan masyarakat Banjarnegara dalam pemilihan tata rias pengantin. 

Skema Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 Kerangka Pikir

Jenis-jenis Seni Tata Rias 

Pengantin yang ada di 

Banjarnegara 

Faktor Internal: 

 Perasaan senang, 

 Pengetahuan 

individu, 

 Kebutuhan. 

Faktor Eksternal: 

 Juru rias pengantin, 

 Lingkungan sosial, 

 Sosio-ekonomi, 

 Culture/Kebudayaan. 

Tata Rias Pengantin yang 

menjadi Pilihan Masyarakat 

Banjarnegara 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fakta yang ada di lapangan yaitu 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias Pengantin di 

Banjarnegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Sugiyono, (2008:7) mendefinisikan metode kuantitatif adalah analisis 

yang digunakan berupa angka-angka dan menggunakan statistik.  

3.2 Lokasi Penelitian  

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung 

jawabkan data yang diambil. Penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk 

mempermudah atau memperlancarkan objek yang menjadi sasaran dalam 

penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara, dengan 

mengambil sampel disetiap Kecamatan yang berada di Kabupaten Banjarnegara. 

3.3 Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi (Suharsimi Arikunto, 2010:173) sedangkan 

menurut Sugiyono (2008:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  
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Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 Kecamatan, yang belum diketahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tata rias pengantin di Banjarnegara. 

Populasi penelitian adalah calon pengantin wanita sebanyak 40 calon pengantin 

wanita yang sudah mendaftar ke juru rias pengantin diambil dari 5 sanggar tata 

rias pengantin yang ikut anggota HARPI. 

3.3.2  Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2010:174), sedangkan menurut Sugiyono (2008:81) sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila 

jumlah seluruh objek cukup besar atau lebih dari 100, maka dapat diambil 

sebanyak 10-20% atau 20-25% atau lebih, dan apabila jumlah populasinya kurang 

dari 100, maka dapat diambil semua. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total 

sampling, karena jumlah populasinya dalam penelitian ini kurang dari 100 

responden, maka semua populasi dijadikan sampel sebanyak 40 calon pengantin 

wanita. 

3.4 Variabel Penelitian   

Variabel penelitian adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian, yang 

ditetapkan dalam suatu kegiatan penelitian dan menunjukan variasi baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif (Suharsimi Arikunto, 2010:17). sedangkan menurut 

Sugiyono (2008:38) Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini 
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variabel yang akan diteliti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 

seni rias pengantin di Banjarnegara. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian. 

Pengumpulan data sangat berpengaruh pada langkah-langkah selanjutnya sampai 

dengan penarikan kesimpulan. Karena sangat pentingnya proses pengumpulan 

data, maka diperlukan teknik yang benar untuk memperoleh data-data yang 

akurat, relevan dan dapat dipercaya kebenarannya.  

Dalam penelitian guna mendapatkan informasi yang tepat pengumpulan 

data dilakukan melalui: 

1. Observasi  

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2008:145) mengemukakan bahwa, 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan 

observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar 

(Sugiyono, 2008:145). Pada penelitian ini observasi digunakan untuk mencari 

informasi yang sesuai dengan keadaan lokasi penelitian, mencari data populasi 

dan sampel.  

2. Metode Angket/Kuesioner  

Angket/Kuesioner merupakan teknik mengumpulkan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2008:142). Pengumpulan data dengan  
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menggunakan angket atau kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk 

mendapatkan jawaban yang diperlukan peneliti. Sesudah diisi oleh responden 

kemudian angket dikembalikan kepada peneliti, instrumen yang digunakan berupa 

pilihan ganda.  

Angket atau kuesioner yang diberikan responden berupa pertanyaan tertutup 

dengan menggunakan pilihan ganda yang disediakan alternatif jawaban. 

Responden memberikan pilihan mana yang dirasa paling sesuai dengan keadaan 

pribadi, responden mengisi kuesioner menurut yang terjadi pada dirinya sendiri 

dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Angket atau kuesioner diberikan kepada 

calon pengantin wanita yang ada di Banjarnegara bertujuan untuk mendapatkan 

data yang diperlukan dalam penelitian.  

3. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara. Jenis wawancara yang akan peneliti 

gunakan adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas terpimpin 

yaitu wawancara dengan membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-

pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas. Wawancara ini dapat 

dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapat informasi yang lebih 

lengkap atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup data yang 

didapatkan atau diharapkan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan seni tata 

rias pengantin di Banjarnegara. Wawancara dilakukan kepada 10 calon pengantin  
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wanita yang ada di Banjarnegara bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat 

mendukung dalam penelitian.  

 

4. Dokumentasi  

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2010:274). Metode ini 

menggunakan media berupa foto yang nantinya akan menjadi arsip penelitian.  

3.6 Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Suharsimi Arikunto, 2010:211). 

Validitas dari masing-masing butir angket dilakukan dengan cara 

menkorelasikan skor pada setiap butir dengan skor totalnya dengan menggunakan 

rumus kolerasi Product Moment (Suharsimi Arikunto, 2010:213) yaitu: 

 

Keterangan : 

rxy  = koefisien kolerasi  

N  = jumlah anggota populasi 

X  = jumlah indikator yang diuji 

Y  = total skor indikator yang lain dalam konsep yang sama 
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3.6.1 Validitas di Uji Cobakan 

Hasil uji coba angket kemudian dianalisis dengan kriteria dan apabila rxy 

hitung > rxy kriteria, maka alat pengukur tersebut valid, sebaliknya jika rxy hitung < 

rxy kriteria, maka alat pengukur tersebut tidak valid. 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa dari 20 butir pertanyaan 

yang diuji cobakan dinyatakan valid, dikarenakan memiliki rhitung = 0,573 > rtabel = 

0,444 untuk α 5% dengan N = 20. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

lampiran uji validitas. 

3.7 Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2010: 221).  

Untuk melakukan uji coba pada penelitian ini menggunakan rumus alpha. 

Rumus alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya 

rentangan dengan beberapa nilai (Suharsimi Arikunto, 2010:239) yaitu:  

 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen  

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ϭb
2
  = jumlah variasi butir 

Ϭt
2  

= variasi total 
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Hasil uji coba angket kemudian dianalisis dengan kriteria dan apabila r 

hitung > r kriteria yang telah ditetapkan maka alat pengukur tersebut reliabel, 

sebaliknya jika r hitung < r kriteria, maka alat pengukur tersebut tidak reliabel.  

Hasil perhitungan diperoleh harga koefisien reliabilitas atau r11 = 0,849 > 

rtabel =0,444 untuk α 5% dengan N= 20, dengan demikian menunjukan bahwa 

angket dalam penelitian ini reliabel dan dapat digunakan untuk pengambilan data 

penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran uji reliabilitas.  

3.8 Teknik Analisis data  

3.8.1 Analisis Deskriptif Presentase 

Analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan (Sugiyono, 2008:147). 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif persentase untuk mengungkapkan atau 

menggambarkan mengenai keadaan atau fakta yang akurat dari objek yang 

diamati dan disesuaikan dengan teori yang berlaku dan diakui. Perhitungan 

deskriptif persentase ini mempunyai langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengoreksi jawaban angket yang telah diisi oleh responden  

2. Menghitung frekuensi jawaban responden  

3. Jumlah responden keseluruhan adalah 40 orang  

4. Masukan kedalam rumus: 
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% =  100% 

Keterangan: 

n = nilai yang diperoleh 

N = jumlah seluruh nilai 

(Ali, 1993:186) 

Presentase dari tiap-tiap kategori: 

Nilai Tertinggi : 1 (Ya) 

Nilai Terendah : 0 (Tidak) 

Jumlah kriteria yang ditentukan : 4 kriteria 

Jumlah responden : 40 

1) Menghitung skor maksimal dan minimal  

Skor maksimal = Jumlah responden x nilai tertinggi  

   = 40 x 1 

   = 40 

Skor minimal = Jumlah responden x nilai terendah  

   = 40 x 0 

   = 0 

2) Menghitung presentase maksimal dan presentase minimal  
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3) Menghitung Rentangan presentase  

 
 

 
 

 
 

4) Menghitung kelas interval  

 

 

        

       = 25 

Tabel 3.1 Interval Skor 

 

 

 

 

 

NO. Interval Skor Kriteria 

1. 75 %  - 100 % Sangat Tinggi 

2. 49 % - 74 % Tinggi 

3. 23 %  - 48 %  Cukup Tinggi 

4. 0 % - 22 %       Rendah  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Tinjauan Umum 

Banjarnegara merupakan wilayah yang agraris dengan masyarakat yang 

memiliki mata pencaharian sektor pertanian sampai Pegawai Negri Sipil. 

Perekonomian di Banjarnegara sebagian besar bermata pencaharian sebagai 

petani. Petani desa terbagi menjadi dua yaitu petani dan buruh tani. Pertanian di 

Banjarnegara terdiri dari petani sawah dan petani kebun. 

4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif Persentase  

Hasil analisis deskriptif presentase didukung dengan hasil wawancara oleh 

calon pengantin wanita. Berikut adalah hasil analisis deskripsi presentase faktor-

faktor yang mempengaruhi pemilihan seni tata rias pengantin di Banjarnegara 

yang terdiri dari faktor internal meliputi perasaan senang, pengetahuan individu, 

kebutuhan dan faktor eksternal meliputi juru rias pengantin, lingkungan sosial, 

status sosio-ekonomi, culture atau kebudayaan.  

Pemilihan seni tata rias pengantin pada calon pengantin di Banjarnegara 

ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal beserta indikator-indikatornya 

adalah sebagai berikut: 
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4.2.2.1 Faktor Internal  

Pemilihan seni tata rias pengantin di Banjarnegara ditinjau dari faktor 

internal diperoleh hasil seperti berikut: 

Tabel 4.1 Rata-Rata Faktor Internal Pemilihan Seni Tata Rias Pengantin 

 

No Indikator Persentase Kategori 

1 Perasaan senang  

 

18% Rendah 

2 Pengetahuan individu 

 

12% Rendah 

3 Kebutuhan 

 

20% Rendah 

Rata-Rata 17% Rendah 

Sumber : Data Penelitian 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa rata-rata presentase faktor 

internal pada pemilihan tata rias pengantin di Banjarnegara ditinjau dari indikator 

perasaan senang sebanyak 18% kategori rendah, indikator pengetahuan individu 

sebanyak 12% kategori rendah, indikator kebutuhan sebanyak 20% kategori 

rendah, dengan rata-rata faktor internal sebanyak 17% dalam kategori rendah.  

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa paling dominan pada faktor 

internal pemilihan tata rias pengantin di Banjarnegara yaitu indikator kebutuhan, 

untuk lebih jelasnya berikut disajikan secacra grafis pada diagram batang 

mengenai rata-rata faktor internal yang mempengaruhi pemilihan seni tata rias 

pengantin di Banjarnegara.  
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   Sumber : Data Penelitian 2015 

 

Gambar 4.1 

Diagram Rata-Rata Faktor Internal Pemilihan Seni Tata Rias Pengantin  

4.2.2.2 Faktor Eksternal 

Pemilihan tata rias pengantin di Banjarnegara ditinjau dari faktor eksternal 

diperoleh hasil seperti berikut. 

Tabel 4.2 Rata-Rata Faktor Eksternal Pemilihan Seni Tata Rias Pengantin  

 

No Indikator Persentase Kategori 

1 Juru rias pengantin  

 

6% Rendah 

2 Lingkungan sosial 

 

16% Rendah 

3 Status sosio-ekonomi 

 

11% Rendah 

4 Culture/Kebudayaan  

 

17% Rendah 

Rata-Rata 12,5% Rendah 

 Sumber : Data Penelitian 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa rata-rata presentase faktor 

eksternal pada pemilihan tata rias pengantin di Banjarnegara ditinjau dari 

indikator juru rias pengantin sebanyak 6% kategori rendah, indikator lingkugan 
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sosial sebanyak 16% kategori rendah, indikator sosio-ekonomi sebanyak 11% 

kategori rendah, indikator culture/kebudayaan 17% kategori rendah, dengan rata-

rata faktor eksternal sebaanyak 12,5% kategori rendah. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa paling dominan pada faktor eksternal pemilihan seni 

tata rias pengantin di Banjarnegara yaitu indikator culture/kebudayaan, untuk 

lebih jelasnya berikut disajikan secacra grafis pada diagram batang mengenai rata-

rata faktor eksternal yang mempengaruhi pemilihan tata rias pengantin di 

Banjarnegara. 

 
Sumber : Data Penelitian 2015 

 

Gambar 4.2 

Diagram Rata-Rata Faktor Eksternal Pemilihan Tata Rias Pengantin 

Tabel 4.3 Rata-Rata Faktor Internal dan Faktor Eksternal Pemilihan Seni Tata 

Rias Pengantin 

 

No Sub variabel Persentase Kategori 

1 Faktor Internal 17% Rendah 

2 Faktor Eksternal 12,5% Rendah 

 Rata-Rata 14,28% Rendah 

Sumber : Data Penelitian 2015 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa secara keseluruhan rata-rata 

pemilihan tata rias pengantin di Banjarnegara sebanyak 14,28% kategori rendah, 

namun secara inti menurut faktor internal sebanyak 17% kategori rendah, dan 

faktor eksternal sebanyak 12,5%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa paling dominan yaitu faktor internal, untuk lebih jelasnya berikut disajikan 

secacra grafis pada diagram batang mengenai rata-rata faktor internal dan faktor 

eksternal yang mempengaruhi pemilihan seni tata rias pengantin di Banjarnegara. 

 
 Sumber : Data Penelitian 2015 

 

Gambar 4.3 

Diagram Rata-Rata Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata 

Rias Pengantin 
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4.2.2 Pembahasan 

Pemilihan seni tata rias pengantin dipengaruhi oleh 2 kelompok faktor, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi perasaan senang, 

pengetahuan individu dan kebutuhan sedangkan faktor eksternal meliputi juru rias 

pengantin, lingkungan sosial, status soaio-ekonomi dan culture/kebudayaan.  

Berdasarkan hasil analisis, menunjukan bahwa faktor internal yaitu faktor 

kebutuhan memberikan pengaruh yang paling dominan terhadap pemilihan tata 

rias pengantin di Banjarnegara. Faktor kebutuhan ini sendiri memberikan 

pengaruh terhadap pemilihan tata rias pengantin di Banjarnegara. Tingginya 

faktor kebutuhan dalam mempengaruhi pemilihan tata rias pengantin di 

Banjarnegara dikarenakan calon pengantin dalam pemilihan tata rias pengantin 

sesuai dengan kebutuhan estetik atau keindahan, kebutuhan akan rasa percaya diri 

dan kebutuhan sesuai biaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sunarto dan Hartono 

(1994:49) Kebutuhan sekunder umumnya merupakan kebutuhan yang didorong 

oleh motif yang dipelajari, seperti misalnya kebutuhan untuk mengejar 

pengetahuan, kebutuhan untuk mengikuti pola hidup bermasyarakat, kebutuhan 

akan hiburan, alat transportasi, dan semacamnya. Seperti yang dikatakan oleh 

calon pengantin di Banjarnegara “Bahwa dalam pemilihan tata rias pengantin 

calon pengantin menentukan pilihannya sendiri, dikarenakan calon pengantin 

tersebut akan merasa lebih percaya diri pada saat menggunakan tata rias pengantin 

pilihannya”.  

Selanjutnya faktor perasaan senang tersebut mempengaruhi pemilihan tata 

rias pengantin di Banjarnegara. Hal ini disebabkan karena calon pengantin dalam 
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memilih tata rias pengantin didasari dengan perasaan yaitu rasa senang dari 

keindahan, keunikan salah satu tata rias pengantin hal ini sejalan dengan pendapat 

Ahmadi (2009:101) perasaan termasuk gejala jiwa yang dimiliki oleh semua 

orang hanya corak dan tingkatannya tidak sama. Seperti yang ditegaskan oleh 

calon pengantin “Bahwa calon pengantin sangat senang dengan tata rias pengantin 

yang ada di Kabupaten Banjarnegara, walaupun di Kabupaten Banjarnegara 

belum memiliki tata rias pengantin ciri khas Banjarnegara namun tata rias 

pengantin yang berasal dari kota Solo dan Yogyakarta yang berkembang di 

Kabupaten Banjarnegara tidak kalah bagusnya dari kota asalnya”. 

Faktor culture atau kebudayaan dalam mempengaruhi pemilihan tata rias 

pengantin di Banjarnegara dikarenakan calon pengantin dalam memilih tata rias 

pengantin yang sedang tren dimasyarakat khususnya di Banjarnegara hal tersebut 

dapat memberikan rasa percaya diri yang lebih dalam menggunaka tata rias 

pengantin yang dipilih. Hal ini sejalan dengan pendapat Selo Soemardjan dan 

Soelaiman Soemardi (dalam Abdulsyani, 2007:46) merumuskan kebudayaan 

sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Seperti yang ditegaskan 

oleh calon pengantin “Bahwa calon pengantin di Banjarnegara dalam menentukan 

pilihan tata rias pengantin dipengaruhi faktor culture atau kebudayaan karena 

calon pengantin menggunakan tata rias pengantin yang sedang digemari atau 

banyak ditemui di lingkungan masyarakat”.  

Faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi pemilihan tata rias pengantin 

di Banjarnegara. Hal ini disebabkan karena calon pengantin dalam memilih tata 

rias pengantin membutuhkan masukan atau saran dari keluarga, saudara dan 
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teman-temannya, dengan mendapatkan saran dari orang-orang terdekat dari calon 

pengantin tersebut maka calon pengantin lebih mantap menggunakan tata rias 

pengantin tersebut di hari pernikannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Djamarah 

(2008:178) manusia adalah makhluk homo socius. Semacam makhluk yang 

berkecenderungan untuk hidup bersama satu sama lainnya. Hidup dalam 

kebersamaan dan saling membutuhkan akan melahirkan interaksi sosial. Seperti 

yang di katakan calon pengantin di Banjarnegara “Bahwa keluarga dan orang-

orang di sekitarnya sangat berpengaruh dalam pemilihan tata rias pengantin, 

dengan adanya masukan dari keluarga dan orang-orang di sekitrarnya calon 

pengantin akan lebih yakin dengan pilihannya.” 

Faktor yang mempengaruhi pemilihan tata rias pengantin di Banjarnegara 

adalah faktor pengetahuan individu. Hal ini disebabkan karena calon pengantin di 

Banjarnegara selalu mencari informasi terlebih dahulu sebelum menentukan tata 

rias pengantin yang cocok digunakan pada pesta pernikannya. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Soekanto (2007:6) menyatakan Pengetahuan adalah kesan di 

dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca indranya, yang berbeda 

sekali dengan kepercayaan (beliefs), takhayul (superstitions) dan penerangan-

penerangan yang keliru (misinformations). Seperti yang dikatakan calon 

pengantin di Banjarnegara “Bahwa pengetahuan dalam pemilihan tata rias 

pengantin sangat penting, bahwa dengan adanya pengetahuan calon pengantin 

merasa ingin tahu mengenai tata rias pengantin yang akan dipilih, calon pengantin 

akan mencari informasi dari berbagai sumber dengan informasi hasil temuannya 
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maka dapat menimbulkan dorongan calon pengantin untuk menggunakan tata rias 

pengantin yang dipilihnya”. 

Data penelitian menunjukan bahwa faktor status sosio-ekonomi tersebut 

mempengaruhi pemilihan tata rias pengantin di Banjarnegara. Hal ini disebabkan 

karena calon pengantin itu merasa dengan menggunakan tata rias pengantin yang 

menjadi pilihannya dapat mempertahankan status atau harga dirinya dalam 

masyarakat dan telah mengikuti perkembangan jaman. Seperti yang ditegaskan 

calon pengantin “ Bahwa Calon pengantin di Banjarnegara dalam menentukan 

pilihan tata rias pengantin dipengaruhi faktor status sosio-ekonomi, calon 

pengantin beranggapan orang yang terpandang didaerahnya akan merayakan pesta 

pernikahanya dengan meriah berbeda dengan orang yang biasa”.    

Faktor yang paling rendah pengaruhnya terhadap pemilihan tata rias 

pengantin di Banjarnegara yaitu faktor juru rias pengantin. Hal tersebut 

dikarenakan dalam pemilihan tata rias pengantin calon pengantin tidak hanya 

melihat hasil riasan juru rias pengantin saja tetapi melihat kepribadian juru rias 

pengantin bagaimana kehidupan juru rias pengantin di masyarakat agar dapat 

memberikan contoh kehidupan berkeluarga kepada calon pengantin. Seperti yang 

ditegaskan oleh calon pengantin di Banjarnegara mengatakan “Bahwa juru rias 

pengantin harus memiliki keterampilan teknik merias wajah maupun rambut, 

dengan keterampilan tersebut juru rias pengantin dapat merubah calon pengantin 

terlihat lebih cantik dan anggun. Selain harus mempunyai keterampilan dalam 

merias wajah, juru rias pengantin harus mempunyai pengetahuan. Juru rias 

pengantin yang mempunyai pengetahuan luas akan menguasai semua jenis tata 
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rias yang dikenali masyarakat. Juru rias pengantin harus mempunyai martabat di 

masyarakat agar dapat menjadi panutan bagi calon pengantin. Tetapi dengan 

berkembanganya jaman hal tersebut tidak berlaku pada juru rias dikarenakan yang 

paling utama yaitu hanya mempunyai keterampilan dan pengetahuan dalam 

merias pengantin”. 

Fenomena yang sedang berkembang di Banjarnegara yang berkaiatannya 

dengan pemilihan tata rias pengantin, calon pengantin banyak memilih tata rias 

pengantin Jawa muslim yang akan digunakan pada pesta pernikahannya 

dikarenakan mayoritas penduduk Banjarnegara beragama muslim dan tata rias 

Jawa muslim menjadi salah satu kebutuhan. Data penelitian menunjukan faktor 

kebutuhan lebih mendominasi dalam pemilihan tata rias pengantin di 

Banjarnegara. Kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman atau masukan 

bagi daerah setempat untuk lebih bijak dalam menyikapi keadaan setempat terkait 

dengan kebutuhan masyarakat agar tata rias pengantin Jawa muslim semakin 

berkembang dan semakin banyak digunakan oleh masyarakat. 
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4.3 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan seni 

tata rias pengantin di Banjarnegara, terdapat keterbatasan dalam penelitian antara 

lain: 

4.3.2 Data dari penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara dan angket  

sebagai pendukung, sehingga keabsahan dari hasil penelitian akan sangat 

tergantung dari kejujuran responden dalam memberi jawaban dari 

pertanyaan peneliti dan menjawab pertanyaan dari angket yang diberikan 

peneliti. 

4.3.3 Dalam skripsi ini hanya mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan tata rias pengantin di Banjarnegara. 

4.3.4 dalam melakukan penelitian, peneliti sulit untuk menemui respondennya. 

Dikarenakan responden mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, sehingga 

peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama.   
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 

5.1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan seni tata rias pengantin di 

Banjarnegara adalah faktor internal terdiri dari faktor perasaan senang, 

faktor pengetahuan individu, faktor kebutuhan dalam kategori rendah, 

sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor juru rias pengantin, lingkungan 

sosial, status sosio-ekonomi, faktor culture/kebudayaan dalam kategori 

rendah.  Secara keseluruhan dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal 

dalam kategori rendah.  

5.1.2 Tata rias pengantin di Banjarnegara yang menjadi pilihan adalah Jawa 

muslim, karena dipengaruhi oleh faktor kebutuhan.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

5.2.1 Juru rias pengantin di Banjarnegara sebaiknya selalu menciptakan inovasi 

baru untuk tata rias pengantin tetapi tidak menghilangkan pakemnya dengan 

cara mengikuti seminar, pelatihan dan mencari refrensi di internet, tetapi 

tidak menghilangkan pakem daerah asal tata rias pengantin tersebut.  

5.2.2 Bagi calon pengantin khususnya di Banjarnegara diharapkan selalu 

menambah pengetahuan mengenai tata rias pengantin sehingga dapat 

memilih mode dan tata rias pengantin sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan dengan cara membaca majalah, mencari refrensi di internet, 

mengikuti seminar.  
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET  

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN SENI TATA RIAS PENGANTIN DI BANJARNEGARA 

 

VARIABEL  SUB VARIABEL  INDIKATOR  NOMOR 

ITEM  

JUMLAH 

ITEM 

SKOR 

PENILAIAN 

 

 

 

 

 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Pemilihan Seni Tata 

Rias Pengantin di 

Banjarnegara 

Faktor Internal  

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

1. Perasaan senang 

terhadap tata rias 

pengantin 

 

2. Pengetahuan 

individu terhadap 

tata rias pengantin 

 

3. Kebutuhan  

 

1. Juru rias 

 

2. Lingkungan sosial 

 

3. Status sosio 

ekonomi 

 

4. Culture atau 

kebudayaan  

1, 2, 3 

 

 

 

4, 5, 6 

 

 

 

7, 8, 9 

 

 

10, 11, 12 

 

13, 14, 15 

 

16, 17 

 

 

18, 19, 20 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

2 

 

 

3 

Ya      : 1 

Tidak : 0 

 

Ya        : Baik 

Tidak   : Tidak 

Baik 
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Lampiran 2 

KISI-KISI INSTRUMEN WAWANCARA 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN SENI TATA 

RIAS PENGANTIN DI BANJARNEGARA 

Variabel  Indikator  Sub indikator  No soal  

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Seni Pemilihan 

Tata Rias 

Pengantin di 

Banjarnegara  

Faktor Internal 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

1. Faktor perasaan senang 

terhadap tata rias 

pengantin  

 

2. Faktor pengetahuan 

individu terhadap tata 

rias pengantin 

 

3. Faktor Kebutuhan 

 

1. Juru Rias Pengantin 

 Keterampilan 

 Pengetahuan 

 Martabat 

 Kebatinan 

 Kelengkapan  

 

2. Faktor Lingkungan 

Sosial 

 

3. Faktor Sosio-ekonomi 

 

4. Faktor Culture atau 

Kebudayaan  

1, 2, 3 

 

4, 5, 6 

 

7, 8, 9, 10 

 

 

 

 

11, 12, 13 

14, 15  

16, 17 

18, 19 

20, 21 

 

22, 23, 24 

 

25, 26, 27 

 

28, 29, 30 
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Lampiran 3 

ANGKET 

 

Nama   : 

Alamat  : 

Usia   : 

INSTRUMEN PENELITIAN  

1. Angket ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan seni tata rias pengantin.  

2. Isilah pertanyaan berikut ini, dengan memberikan tanda centang (√) pada 

jawaban yang anda anggap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Jawaban atau keterangan yang saudara berikan tidak mempengaruhi status atau 

kedudukan saudara di dalam masyarakat.  

 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana pendapat anda terhadap tata rias pengantin yang ada di 

Banjarnegara? 

(   ) Bagus     (   ) Tidak bagus   

2. Bagaimana penilaian anda terhadap sanggul atau jilbab yang dikenakan pada 

tata rias pengantin di Banjarnegara? 

(   ) Bagus     (   ) Tidak bagus  

3. Bagaimana penilaian anda terhadap aksesoris yang dikenakan pada tata rias 

pengantin di Banjarnegara? 

(   ) Bagus     (   ) Tidak bagus 

4. Apakah anda mengetahui macam-macam tata rias pengantin yang ada di 

Banjarnegara? 

(   ) Mengetahui    (   ) Tidak mengetahui 
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5. Apakah anda mengetahui perbedaan tata rias pengantin tradisional dan tata 

rias pengantin modern? 

(   ) Mengetahui    (   ) Tidak mengetahui 

6. Apakah anda mengetahui ciri khas dari tata rias pengantin Jawa? 

(   ) Ya     (   ) Tidak  

7. Apakah dalam pemilihan tata rias pengantin anda mempertimbangkan biaya? 

(   ) Ya     (   ) Tidak  

8. Apakah anda memilih tata rias pengantin sesuai dengan keinginan sendiri? 

(   ) Ya      (   ) Tidak 

9. Apakah tata rias pengantin yang akan anda gunakan pengerjaannya lebih 

cepat daripada tata rias pengantin yang lain? 

(   ) Ya      (   ) Tidak  

10. Apakah dalam memilih juru rias pengantin harus mempunyai wawasan luas? 

(   ) Ya     (   ) Tidak 

11. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih dalam merias pengantin selalu 

menggunakan busana daerah? 

(   ) Ya     (   ) Tidak 

12. Selain merias pengantin, juru rias pengantin harus dapat menjadi panutan 

bagi kedua mempelai. Apakah anda tahu hal tersebut? 

(   ) Ya     (   ) Tidak   

13. Apakah orang tua anda mengijinkan dalam tata rias pengantin yang anda 

pilih? 

(   ) Ya                              (   ) Tidak  

14. Apakah anda kecewa apabila orang tua anda tidak mengijinkan dalam 

menggunakan tata rias pengantin pilihan anda? 

(   ) Ya      (   ) Tidak  

15. Apakah teman anda pernah memberi rekomendasi kepada anda untuk 

menggunakan tata rias pengantin tertentu? 

(   ) Ya      (   ) Tidak  

16. Apakah anda sudah bekerja?    

(   ) Ya     (   ) Tidak 
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17. Apakah kedua orang tua anda bekerja sebagai pegawai negeri? 

(   ) Ya      (   ) Tidak  

18. Apakah tata rias pengantin yang akan anda gunakan sedang tren 

dimasyarakat? 

(   ) Ya     (   ) Tidak  

19. Bagaimana perasaan anda jika tata rias pengantin yang akan anda gunakan 

sudah menjadi ketentuan di desa anda? 

(   ) Senang    (   ) Tidak senang 

20. Apakah tata rias pengantin yang akan anda gunakan banyak diminati di 

lingkungan Banjarnegara? 

(   ) Ya     (   ) Tidak  
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Lampiran 4 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Informan : Calon Pengantin  

Judul  : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias 

Pengantin di Banjarnegara 

 

Identitas diri 

Nama  : 

Alamat  : 

Usia  : 

Tanggal  : 

 

1. Bagaimana perasaan anda mengenai tata rias pengantin yang ada di 

Banjarnegara?  

Jawab :........................................................................................................................ 

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

2. Tata rias pengantin dari daerah mana yang anda senangi? Tata rias pengantin 

apa yang nantinya digunakan anda pada pernikahan? 

Jawab :........................................................................................................................ 

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

3. Mengapa anda menggunakan tata rias pengantin tersebut? 

Jawab :........................................................................................................................ 

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

4. Di Indonesia terdapat jenis tata rias pengantin yang bermacam-macam sesuai 

dengan daerahnya, tata rias pengantin apa saja yang anda ketahui? 

Jawab :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 
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5. Apakah anda mengetahui perbedaan tata rias pengantin tradisional dan tata 

rias pengantin modern? 

Jawab :........................................................................................................................ 

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

6. Apakah anda mengetahui makna dari tata rias pengantin Solo (paes) pada tata 

rias wajah? 

Jawab :........................................................................................................................ 

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

7. Apakah anda menentukan sendiri dalam pemilihan tata rias pengantin yang 

akan anda gunakan? 

Jawab :........................................................................................................................ 

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

8. Apakah orang tua anda mendukung dengan pilihan tata rias pengantin anda 

tersebut? 

Jawab :........................................................................................................................ 

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

9. Bagaimana sikap anda bila orang tua anda tidak mendukung dalam 

menggunakan tata rias pengantin yang anda pilih?   

Jawab :........................................................................................................................ 

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

10. Apakah anda mempertimbangkan biaya dalam memilih tata rias pengantin, 

mengapa? 

Jawab :........................................................................................................................ 

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

11. Apakah dalam memilih tata rias pengantin, anda harus melakukan test make 

up terlebih dahulu dengan juru rias pengantin? 

Jawab :........................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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12. Dalam memilih juru rias pengantin apakah harus memiliki keterampilan yang 

tinggi, mengapa? 

Jawab :........................................................................................................................ 

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

13. Apakah juru rias pengantin anda dalam menata sanggul atau hijab terlihat 

rapi? 

Jawab:.........................................................................................................................

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

14. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih menguasai semua tata rias 

pengantin Jawa? 

Jawab :........................................................................................................................ 

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

15. Apakah juru rias pengantin anda menjelaskan makna dari setiap rangkaian 

upacara yang akan anda lakukan? 

Jawab:.........................................................................................................................

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

16. Apakah juru rias pengantin mengarahkan anda untuk menggunakan tata rias 

pengantin adat?  

Jawab :........................................................................................................................ 

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

17. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih peminatnya sudah banyak di desa 

anda? 

Jawab :........................................................................................................................ 

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

18. Juru rias pengantin melakukan puasa sebelum merias pengantin, apakah anda 

mengetahui hal tersebut? 

Jawab :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 
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19. Apakah anda disarankan juru rias pengantin untuk melakukan puasa sunah 

sebelum acara pernikahan? 

Jawab :........................................................................................................................ 

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

20. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai peralatan rias yang lengkap? 

Jawab :........................................................................................................................ 

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

21. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai banyak koleksi busana? 

Jawab :........................................................................................................................ 

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

22. Siapa yang paling mempengaruhi anda dalam pemilihan tata rias pengantin? 

Jawab :........................................................................................................................ 

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

23. Darimana anda mendapatkan informasi tentang tata rias pengantin yang akan 

anda gunakan? 

Jawab:......................................................................................................................... 

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

24. Apakah anda pernah diajak atau dipengaruhi orang lain untuk menggunakan 

tata rias pengantin lain? 

Jawab :............................................................................................................ 

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

25. Apakah tata rias pengantin yang akan anda gunakan relatif mahal? 

Jawab :........................................................................................................................ 

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

26. Darimana biaya yang akan anda gunakan untuk membiayai pernikahan? 

Jawab:.........................................................................................................................

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

27. Apakah anda menggunakan tata rias pengantin tersebut karena tata rias 

pengantin ini sedang banyak digemari dimasyarakat (sedang tren)? 

Jawab :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 
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28. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat yang harus digunakan 

pada upacara pernikahan di keluarga anda? 

Jawab :........................................................................................................................ 

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

29. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat istiadat di desa anda? 

Jawab :........................................................................................................................ 

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

30. Apakah anda sering melihat tata rias pengantin yang akan anda gunakan di 

lingkungan anda? 

Jawab :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 
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Lampiran 5 

HASIL WAWANCARA 

 

Informan : Calon Pengantin  

Judul  : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias 

Pengantin di Banjarnegara 

 

Identitas diri 

Nama  : Meliana Teti Subekti 

Alamat  : Punggelan, Banjarnegara 

Usia  : 23 tahun  

Tanggal  : 31 Agustus 2015 pukul 10.00 

 

1. Bagaimana perasaan anda mengenai tata rias pengantin yang ada di 

Banjarnegara?  

Jawab : Saya sangat senang dengan tata rias pengantin yang ada di Kabupaten 

Banjarnegara, ya walaupun di Kabupaten  Banjarnegara belum memiliki tata rias 

pengantin sendiri tetapi tata rias pengantin yang berasal dari kota Solo maupun 

Yogyakarta yang berkembang di Kabupaten Banjarnegara tidak kalah bagusnya 

dari kota asalnya. 

2. Tata rias pengantin dari daerah mana yang anda senangi? Tata rias pengantin 

apa yang nantinya digunakan anda pada pernikahan? 

Jawab : saya lebih senang dengan tata rias pengantin dari daerah Solo, untuk pesta 

pernikahan saya menggunakan tata rias pengantin Jawa Muslim. 

3. Mengapa anda menggunakan tata rias pengantin tersebut? 

Jawab : karena tata riasnya bagus, simpel disamping itu juga murah. 

4. Di Indonesia terdapat jenis tata rias pengantin yang bermacam-macam sesuai 

dengan daerahnya, tata rias pengantin apa saja yang anda ketahui? 



87 
 

 

Jawab : Solo, Yogyakarta, Betawi. 

5. Apakah anda mengetahui perbedaan tata rias pengantin tradisional dan tata 

rias pengantin modern? 

Jawab : Ya mengetahui, tata rias pengantin tradisional masih menggunakan 

busana kebaya dan beskap sedangkan tata rias pengantin modern mengunakan 

gaun. 

6. Apakah anda mengetahui makna dari tata rias pengantin Solo (paes) pada tata 

rias wajah? 

Jawab : saya tidak mengetahui. 

7. Apakah anda menentukan sendiri dalam pemilihan tata rias pengantin yang 

akan anda gunakan? 

Jawab : Ya saya menentukan sendiri. 

8. Apakah orang tua anda mendukung dengan pilihan tata rias pengantin anda 

tersebut? 

Jawab : Ya orang tua saya sangat mendukung pilihan saya 

9. Bagaimana sikap anda bila orang tua anda tidak mendukung dalam 

menggunakan tata rias pengantin yang anda pilih?   

Jawab : Saya akan memberi penjelasan dengan orang tua mengenai alasan saya 

memilih tata rias pengantin tersebut. 

10. Apakah anda mempertimbangkan biaya dalam memilih tata rias pengantin, 

mengapa? 

Jawab : Ya sangat saya pertimbangkan, karena selain tata riasnya masih ada 

perlengkapan atau keperluan yang lain. 

11. Apakah dalam memilih tata rias pengantin, anda harus melakukan test make 

up terlebih dahulu dengan juru rias pengantin? 

Jawab : Tidak, karena juru rias pengantin saya tidak menerapkan peraturan seperti 

itu. 

12. Dalam memilih juru rias pengantin apakah harus memiliki keterampilan yang 

tinggi, mengapa? 

Jawab : Ya pasti, karena agar hasil tata riasnya memuaskan.   
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13. Apakah juru rias pengantin anda dalam menata sanggul atau hijab terlihat 

rapi? 

Jawab : Ya sangat rapi, itu salah satu alasan saya memilih juru rias pengantin 

tersebut.  

14. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih menguasai semua tata rias 

pengantin Jawa? 

Jawab : Ya menurut orang-orang yang sudah pernah menggunakannya, juru rias 

pengantin saya menguasai banyak tata rias pengantin jadi bukan hanya jawa saja.  

15. Apakah juru rias pengantin anda menjelaskan makna dari setiap rangkaian 

upacara yang akan anda lakukan? 

Jawab : Ya, dengan juru rias menjelaskan makna dari setiap rangkaian upacara 

pengantin akan menjalankannya dengan serius. 

16. Apakah juru rias pengantin mengarahkan anda untuk menggunakan tata rias 

pengantin adat?  

Jawab : Ya  

17. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih peminatnya sudah banyak di desa 

anda? 

Jawab : Ya sudah banyak 

18. Juru rias pengantin melakukan puasa sebelum merias pengantin, apakah anda 

mengetahui hal tersebut? 

Jawab : Tidak 

19. Apakah anda disarankan juru rias pengantin untuk melakukan puasa sunah 

sebelum acara pernikahan? 

Jawab : Ya saya disarankan untuk puasa 1 hari sebelum hari pernikahan, alasan 

yang saya tahu itu agar di hari pernikahan saya terlihat manglingi.  

20. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai peralatan rias yang lengkap? 

Jawab : Ya sangat lengkap 

21. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai banyak koleksi busana? 

Jawab : Ya, karena selain merias juru rias pengantin saya melayani penyewaan 

busana. 
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22. Siapa yang paling mempengaruhi anda dalam pemilihan tata rias pengantin? 

Jawab : orang tua dan keluarga besar. 

23. Darimana anda mendapatkan informasi tentang tata rias pengantin yang akan 

anda gunakan? 

Jawab: sosial media 

24. Apakah anda pernah diajak atau dipengaruhi orang lain untuk menggunakan 

tata rias pengantin lain? 

Jawab : ya sering, teman-teman mempengaruhi saya. 

25. Apakah tata rias pengantin yang akan anda gunakan relatif mahal? 

Jawab : tidak, standar saja. 

26. Darimana biaya yang akan anda gunakan untuk membiayai pernikahan? 

Jawab: dari orang tua dan calon pengantin pria 

27. Apakah anda menggunakan tata rias pengantin tersebut karena tata rias 

pengantin ini sedang banyak digemari dimasyarakat (sedang tren)? 

Jawab : Ya karena kebanyakan orang sekitar rumah saya ini banyak yang 

menggunakan tata rias pengantin tersebut.  

28. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat yang harus digunakan 

pada upacara pernikahan di keluarga anda? 

Jawab : tidak  

29. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat istiadat di desa anda? 

Jawab : tidak  

30. Apakah anda sering melihat tata rias pengantin yang akan anda gunakan di 

lingkungan anda? 

Jawab : ya sering.  
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HASIL WAWANCARA 

 

Informan : Calon Pengantin  

Judul  : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias 

Pengantin di Banjarnegara 

 

Identitas diri 

Nama  : Diah Catur W 

Alamat  : Wanadadi, Banjarnegara 

Usia  : 25 tahun  

Tanggal  :1 September 2015 pukul 14.00 

 

1. Bagaimana perasaan anda mengenai tata rias pengantin yang ada di 

Banjarnegara?  

Jawab : Saya senang dengan tata rias pengantin yang ada di Banjarnegara 

dikarenakan tata rias pengantinnya simpel tapi tetap terlihat bagus. 

2. Tata rias pengantin dari daerah mana yang anda senangi? Tata rias pengantin 

apa yang nantinya digunakan anda pada pernikahan? 

Jawab : dari Yogyakarta, saya menggunakan Jawa Muslim. 

3. Mengapa anda menggunakan tata rias pengantin tersebut? 

Jawab : karena tata rias pengantin tersebut bagus dan keseharian saya 

menggunakan hijab jadi tata rias pengantin tersebut sudah menjadi kebutuhan.  

4. Di Indonesia terdapat jenis tata rias pengantin yang bermacam-macam sesuai 

dengan daerahnya, tata rias pengantin apa saja yang anda ketahui? 

Jawab : Yogyakarta, Solo, Betawi, Sunda, Padang 
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5. Apakah anda mengetahui perbedaan tata rias pengantin tradisional dan tata 

rias pengantin modern? 

Jawab : Ya mengetahui, tata rias pengantin tradisional masih terlihat tebal 

sedangkan tata rias pengantin modern terlihat soft. 

6. Apakah anda mengetahui makna dari tata rias pengantin Solo (paes) pada tata 

rias wajah? 

Jawab : saya tidak mengetahui. 

7. Apakah anda menentukan sendiri dalam pemilihan tata rias pengantin yang 

akan anda gunakan? 

Jawab : Ya saya menentukan sendiri. 

8. Apakah orang tua anda mendukung dengan pilihan tata rias pengantin anda 

tersebut? 

Jawab : Ya orang tua saya sangat mendukung. 

9. Bagaimana sikap anda bila orang tua anda tidak mendukung dalam 

menggunakan tata rias pengantin yang anda pilih?   

Jawab : Saya kecewa tetapi saya akan memberi penjelasan kepada orang tua. 

10. Apakah anda mempertimbangkan biaya dalam memilih tata rias pengantin, 

mengapa? 

Jawab : Ya sangat saya pertimbangkan, karena biaya tata rias itu tidak sedikit jadi 

harus dibicarakan dengan orang tua.  

11. Apakah dalam memilih tata rias pengantin, anda harus melakukan test make 

up terlebih dahulu dengan juru rias pengantin? 

Jawab : Tidak, biasanya hanya melihat lewat foto. 

12. Dalam memilih juru rias pengantin apakah harus memiliki keterampilan yang 

tinggi, mengapa? 

Jawab : Ya, dengan mempunyai keterampilan yang tinggi akan menghasilkan 

make up yang bagus.   

13. Apakah juru rias pengantin anda dalam menata sanggul atau hijab terlihat 

rapi? 

Jawab : Ya sangat rapi. 
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14. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih menguasai semua tata rias 

pengantin Jawa? 

Jawab : Ya, menurut pengamatan saya juru rias pilihan saya menguasai semua tata 

rias pengantin Jawa.  

15. Apakah juru rias pengantin anda menjelaskan makna dari setiap rangkaian 

upacara yang akan anda lakukan? 

Jawab : tidak  

16. Apakah juru rias pengantin mengarahkan anda untuk menggunakan tata rias 

pengantin adat?  

Jawab : Ya, karena dengan menggunakan penggunakan adat akan terlihat sangat 

klasik. 

17. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih peminatnya sudah banyak di desa 

anda? 

Jawab : Ya menurut pengamatan saya sudah banyak. 

18. Juru rias pengantin melakukan puasa sebelum merias pengantin, apakah anda 

mengetahui hal tersebut? 

Jawab : ya saya mengetahui biasanya agar juru rias pengantin melakukan puasa 

agar diberi kelancaran dalam merias. 

19. Apakah anda disarankan juru rias pengantin untuk melakukan puasa sunah 

sebelum acara pernikahan? 

Jawab : tidak 

20. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai peralatan rias yang lengkap? 

Jawab : Ya sangat lengkap 

21. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai banyak koleksi busana? 

Jawab : Ya pasti karena setiap pernikahan calon pengantin menginginkan banyak 

pilihan warna busana.  

22. Siapa yang paling mempengaruhi anda dalam pemilihan tata rias pengantin? 

Jawab : orang tua  

23. Darimana anda mendapatkan informasi tentang tata rias pengantin yang akan 

anda gunakan? 

Jawab: majalah dan teman-teman 
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24. Apakah anda pernah diajak atau dipengaruhi orang lain untuk menggunakan 

tata rias pengantin lain? 

Jawab : ya sering, teman-teman dan tetangga mempengaruhi saya. 

25. Apakah tata rias pengantin yang akan anda gunakan relatif mahal? 

Jawab : tidak,menutut saya standar. 

26. Darimana biaya yang akan anda gunakan untuk membiayai pernikahan? 

Jawab: dari orang tua  

27. Apakah anda menggunakan tata rias pengantin tersebut karena tata rias 

pengantin ini sedang banyak digemari dimasyarakat (sedang tren)? 

Jawab : Ya karena kebanyakan teman-teman saya banyak yang menggunakan tata 

rias pengantin tersebut.  

28. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat yang harus digunakan 

pada upacara pernikahan di keluarga anda? 

Jawab : tidak  

29. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat istiadat di desa anda? 

Jawab : tidak  

30. Apakah anda sering melihat tata rias pengantin yang akan anda gunakan di 

lingkungan anda? 

Jawab : ya sering hampir semua caolon penagntin karena dominan masyarakat 

disini beragama muslim. 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

HASIL WAWANCARA 

 

Informan : Calon Pengantin  

Judul  : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias 

Pengantin di Banjarnegara 

 

Identitas diri 

Nama  : Ika Tri Nurhasanah  

Alamat  : Rakit, Banjarnegara 

Usia  :  20 tahun  

Tanggal  : 2 September 2015 pukul 08.00 

 

1. Bagaimana perasaan anda mengenai tata rias pengantin yang ada di 

Banjarnegara?  

Jawab : Saya sangat senang karena tata rias pengantin di Banjarnegara banyak 

yang berkualitas. 

2. Tata rias pengantin dari daerah mana yang anda senangi? Tata rias pengantin 

apa yang nantinya digunakan anda pada pernikahan? 

Jawab : dari Solo, saya menggunakan Jawa Muslim. 

3. Mengapa anda menggunakan tata rias pengantin tersebut? 

Jawab : karena tata riasnya bagus, klasik. 

4. Di Indonesia terdapat jenis tata rias pengantin yang bermacam-macam sesuai 

dengan daerahnya, tata rias pengantin apa saja yang anda ketahui? 

Jawab : Solo, Yogyakarta, Betawi, padang.  

5. Apakah anda mengetahui perbedaan tata rias pengantin tradisional dan tata 

rias pengantin modern? 
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Jawab : Saya mengetahui perbedaannya, kalau tata rias pengantin tradisional itu 

yang masih menggunakan busana kebaya sedangkan tata rias pengantin modern 

itu busananya menggunakan gaun. 

6. Apakah anda mengetahui makna dari tata rias pengantin Solo (paes) pada tata 

rias wajah? 

Jawab : tidak mengetahui. 

7. Apakah anda menentukan sendiri dalam pemilihan tata rias pengantin yang 

akan anda gunakan? 

Jawab : Ya saya menentukan sendiri. 

8. Apakah orang tua anda mendukung dengan pilihan tata rias pengantin anda 

tersebut? 

Jawab : Ya sangat mendukung pilihan saya 

9. Bagaimana sikap anda bila orang tua anda tidak mendukung dalam 

menggunakan tata rias pengantin yang anda pilih?   

Jawab : memberi pengertian dan penjelasan dengan orang tua. 

10. Apakah anda mempertimbangkan biaya dalam memilih tata rias pengantin, 

mengapa? 

Jawab : Ya tentu, karena semua tanggungan harus dibicarakan.  

11. Apakah dalam memilih tata rias pengantin, anda harus melakukan test make 

up terlebih dahulu dengan juru rias pengantin? 

Jawab : Tidak, karena dengan melihat koleksi foto-foto juru rias pengantin. 

12. Dalam memilih juru rias pengantin apakah harus memiliki keterampilan yang 

tinggi, mengapa? 

Jawab : tidak. 

13. Apakah juru rias pengantin anda dalam menata sanggul atau hijab terlihat 

rapi? 

Jawab : Ya sangat rapi dan bagus jadi saya pilih juru rias pengantin tersebut.   

14. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih menguasai semua tata rias 

pengantin Jawa? 

Jawab : Ya, karena saya melihat dari foto-foto koleksinya.  



96 
 

 

15. Apakah juru rias pengantin anda menjelaskan makna dari setiap rangkaian 

upacara yang akan anda lakukan? 

Jawab : tidak, hanya diarahkan pelaksanaannya saja.  

16. Apakah juru rias pengantin mengarahkan anda untuk menggunakan tata rias 

pengantin adat?  

Jawab : hanya diarahkan saja. 

17. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih peminatnya sudah banyak di desa 

anda? 

Jawab : Ya sudah banyak 

18. Juru rias pengantin melakukan puasa sebelum merias pengantin, apakah anda 

mengetahui hal tersebut? 

Jawab : Tidak mengetahui. 

19. Apakah anda disarankan juru rias pengantin untuk melakukan puasa sunah 

sebelum acara pernikahan? 

Jawab : tidak. 

20. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai peralatan rias yang lengkap? 

Jawab : Ya cukup lengkap 

21. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai banyak koleksi busana? 

Jawab : Ya, cukup banyak dilihat di sanggar riasnya.  

22. Siapa yang paling mempengaruhi anda dalam pemilihan tata rias pengantin? 

Jawab : teman-taman 

23. Darimana anda mendapatkan informasi tentang tata rias pengantin yang akan 

anda gunakan? 

Jawab: lingkungan  

24. Apakah anda pernah diajak atau dipengaruhi orang lain untuk menggunakan 

tata rias pengantin lain? 

Jawab : ya sering, teman-teman mempengaruhi saya. 

25. Apakah tata rias pengantin yang akan anda gunakan relatif mahal? 

Jawab : standar saja. 

26. Darimana biaya yang akan anda gunakan untuk membiayai pernikahan? 

Jawab: dari orang tua  
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27. Apakah anda menggunakan tata rias pengantin tersebut karena tata rias 

pengantin ini sedang banyak digemari dimasyarakat (sedang tren)? 

Jawab : Ya karena kebanyakan orang sekitar rumah saya ini banyak yang 

menggunakan tata rias pengantin tersebut.  

28. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat yang harus digunakan 

pada upacara pernikahan di keluarga anda? 

Jawab : tidak  

29. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat istiadat di desa anda? 

Jawab : tidak  

30. Apakah anda sering melihat tata rias pengantin yang akan anda gunakan di 

lingkungan anda? 

Jawab : ya sering.  
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HASIL WAWANCARA 

 

Informan : Calon Pengantin  

Judul  : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias 

Pengantin di Banjarnegara 

 

Identitas diri 

Nama  : Vera Wahyuningsih 

Alamat  : Mandiraja, Banjarnegara 

Usia  : 21 tahun 

Tanggal  : 3 September 2015 pukul 11.00 

 

1. Bagaimana perasaan anda mengenai tata rias pengantin yang ada di 

Banjarnegara?  

Jawab : Sangat senang, karena selain bagus tata riasnya pelayanan juru rias 

pengantin sangat baik dan ramah.  

2. Tata rias pengantin dari daerah mana yang anda senangi? Tata rias pengantin 

apa yang nantinya digunakan anda pada pernikahan? 

Jawab : dari Yogyakarta, yang akan saya gunakan yaitu tata rias pengantin Yogya 

paes ageng 

3. Mengapa anda menggunakan tata rias pengantin tersebut? 

Jawab : karena terlihat sangat unik pada alis nya yang bercabang. 

4. Di Indonesia terdapat jenis tata rias pengantin yang bermacam-macam sesuai 

dengan daerahnya, tata rias pengantin apa saja yang anda ketahui? 

Jawab : Solo, Yogyakarta, betawi, sunda 
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5. Apakah anda mengetahui perbedaan tata rias pengantin tradisional dan tata 

rias pengantin modern? 

Jawab : Ya saya mengetahui, perbedaannya yaitu tata rias pengantin tradisional 

make up yang digunakan masih tebal dan upacara pernikahannya masih ribet 

sedangkan tata rias pengantin modern make up  terlihat soft upacara 

pernikahannya simpel 

6. Apakah anda mengetahui makna dari tata rias pengantin Solo (paes) pada tata 

rias wajah? 

Jawab : tidak  

7. Apakah anda menentukan sendiri dalam pemilihan tata rias pengantin yang 

akan anda gunakan? 

Jawab : ya saya menentukan sendiri  

8. Apakah orang tua anda mendukung dengan pilihan tata rias pengantin anda 

tersebut? 

Jawab : ya sangat mendukung  

9. Bagaimana sikap anda bila orang tua anda tidak mendukung dalam 

menggunakan tata rias pengantin yang anda pilih?   

Jawab : saya akan diskusikan kembali dengan orang tua  

10. Apakah anda mempertimbangkan biaya dalam memilih tata rias pengantin, 

mengapa? 

Jawab : iya sangat dipertimbangkan 

11. Apakah dalam memilih tata rias pengantin, anda harus melakukan test make 

up terlebih dahulu dengan juru rias pengantin? 

Jawab : iya saya melakukan tes make up terlebih dahulu karena belum tentu 

kosmetik yang akan digunakan cocok dengan kulit saya. 

12. Dalam memilih juru rias pengantin apakah harus memiliki keterampilan yang 

tinggi, mengapa? 

Jawab : ya, dengan juru rias yang mempunyai keterampilan tinggi akan 

menghasilkan tata rias dan sanggul yang bagus. 
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13. Apakah juru rias pengantin anda dalam menata sanggul atau hijab terlihat 

rapi? 

Jawab : ya sangat rapi menurut saya juru rias pengantin saya orang nya sangat 

telaten dalam mengerjakan sanggul jadi hasilnya memuaskan. 

14. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih menguasai semua tata rias 

pengantin Jawa? 

Jawab : iya, karena saya melihat koleksi foto-foto riasan tata rias pengantin jawa 

sangat banyak 

15. Apakah juru rias pengantin anda menjelaskan makna dari setiap rangkaian 

upacara yang akan anda lakukan? 

Jawab: iya, karena dengan dijelaskan makna dari setiap rangkaian upacara 

nantinya upacara tersebut akan dijalani pengantin dengan hitmat. 

16. Apakah juru rias pengantin mengarahkan anda untuk menggunakan tata rias 

pengantin adat?  

Jawab : tidak, karena kemungkinan pengantin datang ke juru rias pengantin sudah 

mempunyai keinginan akan mengunakan pengantin apa 

17. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih peminatnya sudah banyak di desa 

anda? 

Jawab : ya sudah banyak, saya rasa juru rias pengantin saya ini hasil riasannya 

bagus jadi di lingkungan saya banyak menggunakan juru rias pengantin tersebut. 

18. Juru rias pengantin melakukan puasa sebelum merias pengantin, apakah anda 

mengetahui hal tersebut? 

Jawab : saya tidak mengetahuinya 

19. Apakah anda disarankan juru rias pengantin untuk melakukan puasa sunah 

sebelum acara pernikahan? 

Jawab : iya tujuannya agar pernikahan saya di beri kelancaran. 

20. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai peralatan rias yang lengkap? 

Jawab : iya sangat lengkap 

21. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai banyak koleksi busana? 

Jawab : iya banyak  

22. Siapa yang paling mempengaruhi anda dalam pemilihan tata rias pengantin? 
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Jawab : keluarga dan teman dekat 

23. Darimana anda mendapatkan informasi tentang tata rias pengantin yang akan 

anda gunakan?  

Jawab: majalah, internet, teman-teman 

24. Apakah anda pernah diajak atau dipengaruhi orang lain untuk menggunakan 

tata rias pengantin lain? 

Jawab : tidak 

25. Apakah tata rias pengantin yang akan anda gunakan relatif mahal? 

Jawab : standar  

26. Darimana biaya yang akan anda gunakan untuk membiayai pernikahan? 

Jawab: orang tua 

27. Apakah anda menggunakan tata rias pengantin tersebut karena tata rias 

pengantin ini sedang banyak digemari dimasyarakat (sedang tren)? 

Jawab : tidak juga, menurut saya tata rias pengantin paes ageng sudah tidak 

banyak digemari 

28. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat yang harus digunakan 

pada upacara pernikahan di keluarga anda? 

Jawab : tidak 

29. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat istiadat di desa anda? 

Jawab : tidak 

30. Apakah anda sering melihat tata rias pengantin yang akan anda gunakan di 

lingkungan anda? 

Jawab : tidak sudah jarang ditemui 
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HASIL WAWANCARA 

 

Informan : Calon Pengantin  

Judul  : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias 

Pengantin di Banjarnegara 

 

Identitas diri 

Nama  : Nofi Rini A 

Alamat  : Purwonegoro, Banjarnegara 

Usia  :  24 tahun 

Tanggal  :  2 September 2015 pukul 13.00 

 

1. Bagaimana perasaan anda mengenai tata rias pengantin yang ada di 

Banjarnegara?  

Jawab : senang karena tata riasnya bagus 

2. Tata rias pengantin dari daerah mana yang anda senangi? Tata rias pengantin 

apa yang nantinya digunakan anda pada pernikahan? 

Jawab : dari Yogyakarta, tata rias paes ageng 

3. Mengapa anda menggunakan tata rias pengantin tersebut? 

Jawab : karena tata rias pengatin tersebut terlihat sangat mewah 

4. Di Indonesia terdapat jenis tata rias pengantin yang bermacam-macam sesuai 

dengan daerahnya, tata rias pengantin apa saja yang anda ketahui? 

Jawab : Yogyakarta, Solo, Bali, Sunda, Betawi, Aceh, Padang 

5. Apakah anda mengetahui perbedaan tata rias pengantin tradisional dan tata 

rias pengantin modern? 

Jawab : ya mengetahui tata rias pengantin tradisional menggunakan kebaya, dodot 

sedangkan tata rias pengantin modern menggunakan gaun  
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6. Apakah anda mengetahui makna dari tata rias pengantin Solo (paes) pada tata 

rias wajah? 

Jawab : tidak 

7. Apakah anda menentukan sendiri dalam pemilihan tata rias pengantin yang 

akan anda gunakan? 

Jawab : Ya, dalam pemilihan tata rias pengantin saya menentukan sendiri, karena 

dengan saya menentukan sendiri saya akan merasa lebih percaya diri pada saat 

saya menggunakan tata rias pengantin tersebut 

8. Apakah orang tua anda mendukung dengan pilihan tata rias pengantin anda 

tersebut? 

Jawab : ya mendukung  

9. Bagaimana sikap anda bila orang tua anda tidak mendukung dalam 

menggunakan tata rias pengantin yang anda pilih?   

Jawab : kecewa tetapi saya akan tetap menjelaskan 

10. Apakah anda mempertimbangkan biaya dalam memilih tata rias pengantin, 

mengapa? 

Jawab : masah biaya tetap dipertimbangkan karena semua biaya harus disetujui 

juga dengan orang tua 

11. Apakah dalam memilih tata rias pengantin, anda harus melakukan test make 

up terlebih dahulu dengan juru rias pengantin? 

Jawab : ya karena dengan tes make up tidak akan salah pilih kosmetik 

12. Dalam memilih juru rias pengantin apakah harus memiliki keterampilan yang 

tinggi, mengapa? 

Jawab : ya karena dengan juru rias pengantin yang mempunyai keterampilan 

tinggi akan mempengaruhi hasil riasan 

13. Apakah juru rias pengantin anda dalam menata sanggul atau hijab terlihat 

rapi? 

Jawab : ya sangat rapi karena juru rias pengantin sangat trampil 
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14. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih menguasai semua tata rias 

pengantin Jawa? 

Jawab : dari observasi saya  juru rias pengantin saya sangat menguasai pengntin 

jawa. 

15. Apakah juru rias pengantin anda menjelaskan makna dari setiap rangkaian 

upacara yang akan anda lakukan? 

Jawab: ya karena saya ingin tahu betul makna dari setiap rangkaian upacara agar 

dalam menjalani upacara tersebut akan serius 

16. Apakah juru rias pengantin mengarahkan anda untuk menggunakan tata rias 

pengantin adat?  

Jawab : ya karena menurut juru rias saya dengan menggunakan pengantin adat 

pernikahan akan terlihat klasik 

17. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih peminatnya sudah banyak di desa 

anda? 

Jawab : ya sudah banyak karena juru rias tersebut dalam merias bagus 

18. Juru rias pengantin melakukan puasa sebelum merias pengantin, apakah anda 

mengetahui hal tersebut? 

Jawab : tidak 

19. Apakah anda disarankan juru rias pengantin untuk melakukan puasa sunah 

sebelum acara pernikahan? 

Jawab : Tidak, jadi saya tidak melakukan puasa sunah sebelum pernikah karena 

saya juga tidak mengetahuinya 

20. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai peralatan rias yang lengkap? 

Jawab : ya cukup lengkap 

21. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai banyak koleksi busana? 

Jawab : ya banyak koleksi 

22. Siapa yang paling mempengaruhi anda dalam pemilihan tata rias pengantin? 

Jawab : Keluarga saya mbak yang paling mempengaruhi dalam pemilihan tata rias 

pengantin saya. Tetapi saya juga mencari informasi sendiri dan nantinya tetap 

dikonsultasikan sama keluarga 
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23. Darimana anda mendapatkan informasi tentang tata rias pengantin yang akan 

anda gunakan? 

Jawab: lingkungan, keluarga, teman-teman, media sosial 

24. Apakah anda pernah diajak atau dipengaruhi orang lain untuk menggunakan 

tata rias pengantin lain? 

Jawab : Ya mbak, teman-teman dan tetangga sering mengusulkan pendapat agar 

saya menggunakan tata rias pengantin yang lain 

25. Apakah tata rias pengantin yang akan anda gunakan relatif mahal? 

Jawab : tidak menurut saya standar 

26. Darimana biaya yang akan anda gunakan untuk membiayai pernikahan? 

Jawab: orang tua 

27. Apakah anda menggunakan tata rias pengantin tersebut karena tata rias 

pengantin ini sedang banyak digemari dimasyarakat (sedang tren)? 

Jawab : tidak 

28. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat yang harus digunakan 

pada upacara pernikahan di keluarga anda? 

Jawab : tidak 

29. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat istiadat di desa anda? 

Jawab : tidak 

30. Apakah anda sering melihat tata rias pengantin yang akan anda gunakan di 

lingkungan anda? 

Jawab : ya cukup sering 
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HASIL WAWANCARA 

 

Informan : Calon Pengantin  

Judul  : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias 

Pengantin di Banjarnegara 

 

Identitas diri 

Nama  : Vida Az Zahra 

Alamat  : Bawang, Banjarnegara 

Usia  :  20 tahun 

Tanggal  : 2 September 2015 pukul 16.00 

 

1. Bagaimana perasaan anda mengenai tata rias pengantin yang ada di 

Banjarnegara?  

Jawab : senang karena tata riasnya bagus 

2. Tata rias pengantin dari daerah mana yang anda senangi? Tata rias pengantin 

apa yang nantinya digunakan anda pada pernikahan? 

Jawab : Yogyakarta, saya nantinya akan menggunakan Jawa muslim 

3. Mengapa anda menggunakan tata rias pengantin tersebut? 

Jawab : karena bagus dan simpel di samping itu keseharian saya juga 

menggunakan hijab otomatis pernikahan saya menyesuaikan 

4. Di Indonesia terdapat jenis tata rias pengantin yang bermacam-macam sesuai 

dengan daerahnya, tata rias pengantin apa saja yang anda ketahui? 

Jawab : Yogyakarta, Solo 

5. Apakah anda mengetahui perbedaan tata rias pengantin tradisional dan tata 

rias pengantin modern? 

Jawab : tidak 
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6. Apakah anda mengetahui makna dari tata rias pengantin Solo (paes) pada tata 

rias wajah? 

Jawab : tidak 

7. Apakah anda menentukan sendiri dalam pemilihan tata rias pengantin yang 

akan anda gunakan? 

Jawab : iya saya menentukan sendiri 

8. Apakah orang tua anda mendukung dengan pilihan tata rias pengantin anda 

tersebut? 

Jawab : ya sangat mendukung 

9. Bagaimana sikap anda bila orang tua anda tidak mendukung dalam 

menggunakan tata rias pengantin yang anda pilih?   

Jawab : kecewa, tetapi saya berusaha untuk meyakinkan 

10. Apakah anda mempertimbangkan biaya dalam memilih tata rias pengantin, 

mengapa? 

Jawab : Ya jelas, karena masih banyak kebutuhan lain untuk acara pernikahan dan 

setelah pernikahan jadi semua harus diperhitungkan 

11. Apakah dalam memilih tata rias pengantin, anda harus melakukan test make 

up terlebih dahulu dengan juru rias pengantin? 

Jawab : tidak 

12. Dalam memilih juru rias pengantin apakah harus memiliki keterampilan yang 

tinggi, mengapa? 

Jawab : iya karena menurut saya juru riaas pengantin harus bisa benar-benar 

trampil atau mahir dalam merias.  

13. Apakah juru rias pengantin anda dalam menata sanggul atau hijab terlihat 

rapi? 

Jawab : ya cukup rapi 

14. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih menguasai semua tata rias 

pengantin Jawa? 

Jawab : dari foto-foto koleksinya sangat menguasai tata rias pengantin Jawa 
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15. Apakah juru rias pengantin anda menjelaskan makna dari setiap rangkaian 

upacara yang akan anda lakukan? 

Jawab: tidak 

16. Apakah juru rias pengantin mengarahkan anda untuk menggunakan tata rias 

pengantin adat?  

Jawab : tidak 

17. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih peminatnya sudah banyak di desa 

anda? 

Jawab : sudah cukup banyak walaupun juru rias tersebut masih baru 

18. Juru rias pengantin melakukan puasa sebelum merias pengantin, apakah anda 

mengetahui hal tersebut? 

Jawab : tidak 

19. Apakah anda disarankan juru rias pengantin untuk melakukan puasa sunah 

sebelum acara pernikahan? 

Jawab : tidak 

20. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai peralatan rias yang lengkap? 

Jawab : ya cukup lengkap 

21. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai banyak koleksi busana? 

Jawab : ya cukup banyak dan terlihat bagus 

22. Siapa yang paling mempengaruhi anda dalam pemilihan tata rias pengantin? 

Jawab : Sesuai yang dikatakan Sistingatul calon pengantin. Yang paling 

mempengaruhi itu keluarga mbak, mereka sendiri malah yang ribet 

23. Darimana anda mendapatkan informasi tentang tata rias pengantin yang akan 

anda gunakan? 

Jawab: internet, teman-teman 

24. Apakah anda pernah diajak atau dipengaruhi orang lain untuk menggunakan 

tata rias pengantin lain? 

Jawab : Sering mbak, sama teman-teman dan tetangga untuk memilih riasan Jawa 

maupun modern, katane cocok digunakan saya  

25. Apakah tata rias pengantin yang akan anda gunakan relatif mahal? 

Jawab : tidak standar  
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26. Darimana biaya yang akan anda gunakan untuk membiayai pernikahan? 

Jawab: orang tua 

27. Apakah anda menggunakan tata rias pengantin tersebut karena tata rias 

pengantin ini sedang banyak digemari dimasyarakat (sedang tren)? 

Jawab : ya, karena dilingkungan rumah saya banyak yang menggunakan 

28. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat yang harus digunakan 

pada upacara pernikahan di keluarga anda? 

Jawab : iya karena keluarga saya berhijab semua 

29. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat istiadat di desa anda? 

Jawab : tidak 

30. Apakah anda sering melihat tata rias pengantin yang akan anda gunakan di 

lingkungan anda? 

Jawab : ya cukup sering 
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HASIL WAWANCARA 

 

Informan : Calon Pengantin  

Judul  : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias 

Pengantin di Banjarnegara 

 

Identitas diri 

Nama  : Dewi Ayu Saraswati 

Alamat  : Banjarnegara, Banjarnegara 

Usia  : 20 tahun 

Tanggal  : 6 September 2015 pukul 15.00 

 

1. Bagaimana perasaan anda mengenai tata rias pengantin yang ada di 

Banjarnegara?  

Jawab : Perasaan saya senang dikarenakan tata rias pengantin yang di 

Banjarnegara terlihat bagus dan mewah.  

2. Tata rias pengantin dari daerah mana yang anda senangi? Tata rias pengantin 

apa yang nantinya digunakan anda pada pernikahan? 

Jawab : Yogyakarta, tetapi saya menggunakan Jawa Muslim pada pernikahan saya 

nanti. 

3. Mengapa anda menggunakan tata rias pengantin tersebut? 

Jawab : karena tata rias pengantin tersebut lebih simpel dan bagus  

4. Di Indonesia terdapat jenis tata rias pengantin yang bermacam-macam sesuai 

dengan daerahnya, tata rias pengantin apa saja yang anda ketahui? 

Jawab : Yogyakarta dan Solo yang saya kenal 
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5. Apakah anda mengetahui perbedaan tata rias pengantin tradisional dan tata 

rias pengantin modern? 

Jawab : ya mengetahui, perbedaannya terlihat dari busana yang digunakan yaitu 

untuk pengantin tradisional menggunakan kebaya sedangkan pada pengantin 

modern menggunakan gaun.   

6. Apakah anda mengetahui makna dari tata rias pengantin Solo (paes) pada tata 

rias wajah? 

Jawab : tidak mengetahui 

7. Apakah anda menentukan sendiri dalam pemilihan tata rias pengantin yang 

akan anda gunakan? 

Jawab : Ya saya menentukan sendiri karena menurut saya yang tahu tata rias 

pengantin itu pantas atau tidak saya sendiri, jadi dengan menggunakan tata rias 

pengantin yang saya pilih sendiri saya merasa percaya diri. 

8. Apakah orang tua anda mendukung dengan pilihan tata rias pengantin anda 

tersebut? 

Jawab : ya sangat mendukung  

9. Bagaimana sikap anda bila orang tua anda tidak mendukung dalam 

menggunakan tata rias pengantin yang anda pilih?   

Jawab : kecewa tetapi saya akan berusaha untuk meyakinkan kepada kedua orang 

tua. 

10. Apakah anda mempertimbangkan biaya dalam memilih tata rias pengantin, 

mengapa? 

Jawab : ya, karena biaya yang dikeluarkan untuk tata rias pengantin itu dari orang 

tua jadi dalam memilih saya harus sangat-sangat dipertimbangkan.  

11. Apakah dalam memilih tata rias pengantin, anda harus melakukan test make 

up terlebih dahulu dengan juru rias pengantin? 

Jawab : tidak  

12. Dalam memilih juru rias pengantin apakah harus memiliki keterampilan yang 

tinggi, mengapa? 

Jawab : ya karena dengan juru rias pengantin yang memiliki keterampilan tinggi 

akan menghasilkan tata rias yang bagus.  
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13. Apakah juru rias pengantin anda dalam menata sanggul atau hijab terlihat 

rapi? 

Jawab : ya menurut saya cukup rapi 

14. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih menguasai semua tata rias 

pengantin Jawa? 

Jawab : ya dilihat dari koleksi foto-foto.  

15. Apakah juru rias pengantin anda menjelaskan makna dari setiap rangkaian 

upacara yang akan anda lakukan? 

Jawab: tidak  

16. Apakah juru rias pengantin mengarahkan anda untuk menggunakan tata rias 

pengantin adat?  

Jawab : tidak 

17. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih peminatnya sudah banyak di desa 

anda? 

Jawab : cukup banyak karena saya dapat informasi mengenai juru rias pengantin 

tersebut juga dari tetangga-tetangga saya.  

18. Juru rias pengantin melakukan puasa sebelum merias pengantin, apakah anda 

mengetahui hal tersebut? 

Jawab : tidak  

19. Apakah anda disarankan juru rias pengantin untuk melakukan puasa sunah 

sebelum acara pernikahan? 

Jawab : ya tujuannya agar mendapat kelancaran pada hari pernikahan saya. 

20. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai peralatan rias yang lengkap? 

Jawab : ya sangat lengkap 

21. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai banyak koleksi busana? 

Jawab : ya cukup banyak 

22. Siapa yang paling mempengaruhi anda dalam pemilihan tata rias pengantin? 

Jawab : teman-teman saya 

23. Darimana anda mendapatkan informasi tentang tata rias pengantin yang akan 

anda gunakan? 

Jawab: teman, tetangga, media sosial  
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24. Apakah anda pernah diajak atau dipengaruhi orang lain untuk menggunakan 

tata rias pengantin lain? 

Jawab : ya pernah 

25. Apakah tata rias pengantin yang akan anda gunakan relatif mahal? 

Jawab : Tidak itu harga standar, orang tua juga mendukung yang terpenting saya 

juga senang menggunakan tata rias pengatin tersebut 

26. Darimana biaya yang akan anda gunakan untuk membiayai pernikahan? 

Jawab: orang tua 

27. Apakah anda menggunakan tata rias pengantin tersebut karena tata rias 

pengantin ini sedang banyak digemari dimasyarakat (sedang tren)? 

Jawab : Ya, tata rias pengantin tersebut sedang banyak disenangi masyarakat 

khususnya di daerah saya ini dan disatu sisi dalam kehidupan sehari-hari saya 

sudah menggunakan hijab.  

28. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat yang harus digunakan 

pada upacara pernikahan di keluarga anda? 

Jawab : tidak 

29. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat istiadat di desa anda? 

Jawab : tidak  

30. Apakah anda sering melihat tata rias pengantin yang akan anda gunakan di 

lingkungan anda? 

Jawab : ya sangat sering 
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HASIL WAWANCARA 

 

Informan : Calon Pengantin  

Judul  : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias 

Pengantin di Banjarnegara 

 

Identitas diri 

Nama  :  Sarti 

Alamat  : Madukara, Banjarnegara 

Usia  : 24 tahun 

Tanggal  : 8 September 2015 pukul 09.00 

 

1. Bagaimana perasaan anda mengenai tata rias pengantin yang ada di 

Banjarnegara?  

Jawab : Senang karena tata rias pengantinnya indah dilihat mata dan bagus. 

2. Tata rias pengantin dari daerah mana yang anda senangi? Tata rias pengantin 

apa yang nantinya digunakan anda pada pernikahan? 

Jawab : dari Yogyakarta, saya menggunakan tata rias pengantin Jawa muslim 

3. Mengapa anda menggunakan dengan tata rias pengantin tersebut? 

Jawab : karena tata rias nya bagus dan sangat simpel 

4. Di Indonesia terdapat jenis tata rias pengantin yang bermacam-macam sesuai 

dengan daerahnya, tata rias pengantin apa saja yang anda ketahui? 

Jawab : Yogyakarta, Solo, Betawi, Sunda, Padang, Bali 

5. Apakah anda mengetahui perbedaan tata rias pengantin tradisional dan tata 

rias pengantin modern? 

Jawab : untuk tata rias pengantin tradisional busana yang digunakan 

menggunakan kebaya pada pengantin wanita dan beskap pada pengantin pria 
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sedangkan untuk pengantin modern menggunakan gaun pada pengantin wanita 

dan jas pada pengantin pria.  

6. Apakah anda mengetahui makna dari tata rias pengantin Solo (paes) pada tata 

rias wajah? 

Jawab : untuk menjadi orang yang berilmu, mampu membedakan yang baik dan 

buruk.  

7. Apakah anda menentukan sendiri dalam pemilihan tata rias pengantin yang 

akan anda gunakan? 

Jawab : ya saya menentukan sendiri tetapi saya meminta saran dari orang-orang 

didekat saya.  

8. Apakah orang tua anda mendukung dengan pilihan tata rias pengantin anda 

tersebut? 

Jawab : oranng tua saya sangat mendukung.  

9. Bagaimana sikap anda bila orang tua anda tidak mendukung dalam 

menggunakan tata rias pengantin yang anda pilih?   

Jawab : pastinya kecewa tetapi saya akan menuruti pilihan dari orang tua. 

10. Apakah anda mempertimbangkan biaya dalam memilih tata rias pengantin, 

mengapa? 

Jawab : Ya tentu karena semua tanggungan acara pernikahan harus dibicarakan 

apalagi yang berkaitan dengan uang sangat sensitif 

11. Apakah dalam memilih tata rias pengantin, anda harus melakukan test make 

up terlebih dahulu dengan juru rias pengantin? 

Jawab : tidak  

12. Dalam memilih juru rias pengantin apakah harus memiliki keterampilan yang 

tinggi, mengapa? 

Jawab : ya harus, karena dengan keterampilan yang tinggi juru rias pengantin 

dapat menghasilkan riasan yang bagus dan memuaskan.   

13. Apakah juru rias pengantin anda dalam menata sanggul atau hijab terlihat 

rapi? 

Jawab : ya sangat rapi 
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14. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih menguasai semua tata rias 

pengantin Jawa? 

Jawab : dilihat dari koleksi fotonya juru rias pengantin saya sangat menguasai tata 

rias pengantin Jawa. 

15. Apakah juru rias pengantin anda menjelaskan makna dari setiap rangkaian 

upacara yang akan anda lakukan? 

Jawab: tidak 

16. Apakah juru rias pengantin mengarahkan anda untuk menggunakan tata rias 

pengantin adat?  

Jawab: tidak karena saya datang menemuin juru rias pengantin langsung 

membicarakan tata rias pengantin pilihan saya.  

17. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih peminatnya sudah banyak di desa 

anda? 

Jawab : cukup banyak 

18. Juru rias pengantin melakukan puasa sebelum merias pengantin, apakah anda 

mengetahui hal tersebut? 

Jawab : tidak 

19. Apakah anda disarankan juru rias pengantin untuk melakukan puasa sunah 

sebelum acara pernikahan? 

Jawab : tidak 

20. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai peralatan rias yang lengkap? 

Jawab : ya sangat lengkap 

21. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai banyak koleksi busana? 

Jawab : ya banyak karena juru rias pengantin saya juga menerima peminjaman 

busana. 

22. Siapa yang paling mempengaruhi anda dalam pemilihan tata rias pengantin? 

Jawab : teman-teman dan lingkungan 

23. Darimana anda mendapatkan informasi tentang tata rias pengantin yang akan 

anda gunakan? 

Jawab: teman, media sosial, majalah 
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24. Apakah anda pernah diajak atau dipengaruhi orang lain untuk menggunakan 

tata rias pengantin lain? 

Jawab : ya sering karena pendapat dari teman-teman saya jadi bingung 

menentukan pilihan. 

25. Apakah tata rias pengantin yang akan anda gunakan relatif mahal? 

Jawab : Biasa aja mbak, kalau sudah direncanakan menggukan tata rias pengantin 

tersebut pasti semua sudah diperhitungkan. 

26. Darimana biaya yang akan anda gunakan untuk membiayai pernikahan? 

Jawab: dari orang tua 

27. Apakah anda menggunakan tata rias pengantin tersebut karena tata rias 

pengantin ini sedang banyak digemari dimasyarakat (sedang tren)? 

Jawab : Ya mbak, dengan saya memilih tata rias pengantin tersebut saya tidak 

ketinggalan dengan yang lain 

28. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat yang harus digunakan 

pada upacara pernikahan di keluarga anda? 

Jawab : tidak 

29. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat istiadat di desa anda? 

Jawab : tidak 

30. Apakah anda sering melihat tata rias pengantin yang akan anda gunakan di 

lingkungan anda? 

Jawab : ya sering hampir semua calon pengantin di lingkungan rumah saya 

menggunakan tata rias pengantin Jawa muslim. 
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HASIL WAWANCARA 

 

Informan : Calon Pengantin  

Judul  : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias 

Pengantin di Banjarnegara 

 

Identitas diri 

Nama  :  Midiawati 

Alamat  : Sigaluh, Banjarnegara 

Usia  : 21 tahun 

Tanggal  : 17 September 2015 pukul 08.00 

 

1. Bagaimana perasaan anda mengenai tata rias pengantin yang ada di 

Banjarnegara?  

Jawab : senang tata rias pengantin di Banjarnegara terlihat mewah 

2. Tata rias pengantin dari daerah mana yang anda senangi? Tata rias pengantin 

apa yang nantinya digunakan anda pada pernikahan? 

Jawab : Saya senang dari daerah Solo, dalam pernikahan saya menggunakan tata 

rias pengantin Jawa Muslim.  

3. Mengapa anda menggunakan tata rias pengantin tersebut? 

Jawab : karena keseharian saya menggunakan jilbab jadi saya menggunakan tata 

rias pengantin jawa muslim disamping itu tata rias pengantin tersebut sangat 

simpel tetapi terkesan sangat mewah.  

4. Di Indonesia terdapat jenis tata rias pengantin yang bermacam-macam sesuai 

dengan daerahnya, tata rias pengantin apa saja yang anda ketahui? 

Jawab : Solo, Yogyakarta, Padang, Betawi 
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5. Apakah anda mengetahui perbedaan tata rias pengantin tradisional dan tata 

rias pengantin modern? 

Jawab : untuk pengantin tradisional make up yang digunakan terkesan mencolok 

sedangkan tata rias pengantin modern make up yang digunakan terlihaht soft. 

6. Apakah anda mengetahui makna dari tata rias pengantin Solo (paes) pada tata 

rias wajah? 

Jawab : tidak 

7. Apakah anda menentukan sendiri dalam pemilihan tata rias pengantin yang 

akan anda gunakan? 

Jawab : ya saya menentukan sendiri karena apabila yang memilih orang lain saya 

kurang percaya diri menggunakan tata rias pengantin tersebut.  

8. Apakah orang tua anda mendukung dengan pilihan tata rias pengantin anda 

tersebut? 

Jawab : ya orang tua saya sangat mendukung 

9. Bagaimana sikap anda bila orang tua anda tidak mendukung dalam 

menggunakan tata rias pengantin yang anda pilih?   

Jawab : kecewa tetapi saya akan berusaha membujuk orang tua saya untuk 

menyetujui tata ruas pengantin pilihan saya.  

10. Apakah anda mempertimbangkan biaya dalam memilih tata rias pengantin, 

mengapa? 

Jawab : ya sangat dipertimbangkan karena keperluan pada pernikahan bukan 

hanya tata riasnya saja masih banyak anggaran untuk yang lain. 

11. Apakah dalam memilih tata rias pengantin, anda harus melakukan test make 

up terlebih dahulu dengan juru rias pengantin? 

Jawab : tidak 

12. Dalam memilih juru rias pengantin apakah harus memiliki keterampilan yang 

tinggi, mengapa? 

Jawab : Ya harus, kerena juru rias pengantin yang memiki keterampilan yang 

tinggi dalam merias akan menghasilkan riasan yang memuaskan. 

13. Apakah juru rias pengantin anda dalam menata sanggul atau hijab terlihat 

rapi? 
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Jawab : ya cukup rapi 

14. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih menguasai semua tata rias 

pengantin Jawa? 

Jawab : ya beliau sangat menguasai semua tata rias pengantn Jawa, beliau juga 

sudah pernah mengikuti uji keterampilan merias pengantin Jawa karena saya 

melihat sertifikat ujian tersebut.  

15. Apakah juru rias pengantin anda menjelaskan makna dari setiap rangkaian 

upacara yang akan anda lakukan? 

Jawab: tidak mungkin penjelasan tersebut akan dijelaskan pada hari pernikahan 

saya nanti. 

16. Apakah juru rias pengantin mengarahkan anda untuk menggunakan tata rias 

pengantin adat?  

Jawab : tidak 

17. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih peminatnya sudah banyak di desa 

anda? 

Jawab : ya sudah banyak, tetangga saya ini hampir semua menggunakan juru rias 

pengantin tersebut.  

18. Juru rias pengantin melakukan puasa sebelum merias pengantin, apakah anda 

mengetahui hal tersebut? 

Jawab : tidak 

19. Apakah anda disarankan juru rias pengantin untuk melakukan puasa sunah 

sebelum acara pernikahan? 

Jawab : tidak tetapi yang menyarankan untuk puasa itu orang tua saya 

20. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai peralatan rias yang lengkap? 

Jawab : ya cukup lengkap 

21. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai banyak koleksi busana? 

Jawab : kelihatannya sangat banyak koleksi busannya.  

22. Siapa yang paling mempengaruhi anda dalam pemilihan tata rias pengantin? 

Jawab : orang tua dan teman-teman 

23. Darimana anda mendapatkan informasi tentang tata rias pengantin yang akan 

anda gunakan? 
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Jawab: teman-teman, majalah dan sosial media 

24. Apakah anda pernah diajak atau dipengaruhi orang lain untuk menggunakan 

tata rias pengantin lain? 

Jawab : ya sering, tetapi saya mantap menggunakan jawa muslim tetapi saya 

minta pendapat teman mangenai warna busana yang akan digunakan. 

25. Apakah tata rias pengantin yang akan anda gunakan relatif mahal? 

Jawab : tidak, menurut saya standar 

26. Darimana biaya yang akan anda gunakan untuk membiayai pernikahan? 

Jawab: orang tua 

27. Apakah anda menggunakan tata rias pengantin tersebut karena tata rias 

pengantin ini sedang banyak digemari dimasyarakat (sedang tren)? 

Jawab : ya, karena saya ingin mengikuti mode yang sedang tren supaya saya tidak 

terkesan ketingggalan jaman. 

28. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat yang harus digunakan 

pada upacara pernikahan di keluarga anda? 

Jawab : tidak, karena keluarga saya masih membebaskan untuk memilih tata rias 

pengantin yang disenangi. 

29. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat istiadat di desa anda? 

Jawab : tidak, karena tetangga saya masih ada yang menggunakan tata rias 

pengantin selain Jawa muslim.  

30. Apakah anda sering melihat tata rias pengantin yang akan anda gunakan di 

lingkungan anda? 

Jawab : Ya, saya sering melihat tata rias pengantin (Jawa muslim) yang nantinya 

akan saya gunakan di lingkungan tempat saya tinggal ini.  
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HASIL WAWANCARA 

 

Informan : Calon Pengantin  

Judul  : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias 

Pengantin di Banjarnegara 

 

Identitas diri 

Nama  :  Daru Apriliyani 

Alamat  : Banjarmangu, Banjarnegara 

Usia  : 22 tahun 

Tanggal  : 18 September 2015 pukul 10.00 

 

1. Bagaimana perasaan anda mengenai tata rias pengantin yang ada di 

Banjarnegara?  

Jawab : senang, tata rias yang di Banjarnegara banyak yang berkualitas dan 

terkesan sangat indah 

2. Tata rias pengantin dari daerah mana yang anda senangi? Tata rias pengantin 

apa yang nantinya digunakan anda pada pernikahan? 

Jawab : Yogyakarta, saya menggunakan Jawa muslim 

3. Mengapa anda menggunakan tata rias pengantin tersebut? 

Jawab : karena tata rias pengantin Jawa musim terlihat indah dan sangat bersahaja 

4. Di Indonesia terdapat jenis tata rias pengantin yang bermacam-macam sesuai 

dengan daerahnya, tata rias pengantin apa saja yang anda ketahui? 

Jawab : Yogyakarta, Solo 
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5. Apakah anda mengetahui perbedaan tata rias pengantin tradisional dan tata 

rias pengantin modern? 

Jawab : tata rias pengantin tradisional riasannya terlihat menor dan terkesan 

sangat tebal sedangkan tata rias pengantin modern riasannya terlihat lebih natural. 

6. Apakah anda mengetahui makna dari tata rias pengantin Solo (paes) pada tata 

rias wajah? 

Jawab : tidak  

7. Apakah anda menentukan sendiri dalam pemilihan tata rias pengantin yang 

akan anda gunakan? 

Jawab : ya saya menentukan sendiri 

8. Apakah orang tua anda mendukung dengan pilihan tata rias pengantin anda 

tersebut? 

Jawab : sangat mendukung 

9. Bagaimana sikap anda bila orang tua anda tidak mendukung dalam 

menggunakan tata rias pengantin yang anda pilih?   

Jawab : biasa saja, pastinya saya akan menuruti pilihan dari orang tua saya. 

10. Apakah anda mempertimbangkan biaya dalam memilih tata rias pengantin, 

mengapa? 

Jawab : sangat saya pertimbangkan, karena keperluan untuk acara pernikahan 

masih banyak. 

11. Apakah dalam memilih tata rias pengantin, anda harus melakukan test make 

up terlebih dahulu dengan juru rias pengantin? 

Jawab : tidak  

12. Dalam memilih juru rias pengantin apakah harus memiliki keterampilan yang 

tinggi, mengapa? 

Jawab : ya karena dengan memiliki keterampilan yang tinggi akan menghasilakn 

tata rias yang sesuai dan bagus. 

13. Apakah juru rias pengantin anda dalam menata sanggul atau hijab terlihat 

rapi? 

Jawab : sangat rapi 
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14. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih menguasai semua tata rias 

pengantin Jawa? 

Jawab : Ya sepertinya, karena saya melihat dari koleksi foto-foto yang ada dan 

mendengar cerita dari orang-orang yang pernah menggunakan juru rias pengantin 

orang tersebut. 

15. Apakah juru rias pengantin anda menjelaskan makna dari setiap rangkaian 

upacara yang akan anda lakukan? 

Jawab: tidak 

16. Apakah juru rias pengantin mengarahkan anda untuk menggunakan tata rias 

pengantin adat?  

Jawab : tidak 

17. Apakah juru rias pengantin yang anda pilih peminatnya sudah banyak di desa 

anda? 

Jawab : sudah lumayan banyak, walaupun juru rias pengantin yang saya akan 

gunakan itu masih tergolong baru tetapi sudah banyak mendapatkan kepercayaan 

khususnya di lingkungan saya ini.  

18. Juru rias pengantin melakukan puasa sebelum merias pengantin, apakah anda 

mengetahui hal tersebut? 

Jawab : ya mengetahui biasanya juru rias melakukan puasa sebelum merias 

tujuannya agar juru rias dalam melakukan rias diberi kelancaran.  

19. Apakah anda disarankan juru rias pengantin untuk melakukan puasa sunah 

sebelum acara pernikahan? 

Jawab :tidak 

20. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai peralatan rias yang lengkap? 

Jawab : ya sangat lengkap 

21. Apakah juru rias pengantin anda mempunyai banyak koleksi busana? 

Jawab : ya koleksi busananya terlihat banyak dan bagus 

22. Siapa yang paling mempengaruhi anda dalam pemilihan tata rias pengantin? 

Jawab : orang tua 
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23. Darimana anda mendapatkan informasi tentang tata rias pengantin yang akan 

anda gunakan? 

Jawab: orang tua, majalah, teman-teman 

24. Apakah anda pernah diajak atau dipengaruhi orang lain untuk menggunakan 

tata rias pengantin lain? 

Jawab : ya pernah, tetapi saya sudah mantap dengan pilihan saya 

25. Apakah tata rias pengantin yang akan anda gunakan relatif mahal? 

Jawab : tidak menurut saya sangat standar 

26. Darimana biaya yang akan anda gunakan untuk membiayai pernikahan? 

Jawab: orang tua dan calon pengantin pria 

27. Apakah anda menggunakan tata rias pengantin tersebut karena tata rias 

pengantin ini sedang banyak digemari dimasyarakat (sedang tren)? 

Jawab : ya, selain itu karena tata rias pengantin jawa muslim sudah menjadi 

kebutuhan saya yang setiap harinya menggunakan jilbab.  

28. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat yang harus digunakan 

pada upacara pernikahan di keluarga anda? 

Jawab : tidak juga, keluarga saya masih bebas untuk memilih 

29. Apakah tata rias pengantin tersebut sudah menjadi adat istiadat di desa anda? 

Jawab : tidak 

30. Apakah anda sering melihat tata rias pengantin yang akan anda gunakan di 

lingkungan anda? 

Jawab : Sering mbak, hampir masyarakat disini menggunakan tata rias pengantin 

Jawa Muslim. 
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Lampiran 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 UC-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400

2 UC-02 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361

3 Uc-03 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 36

4 UC-04 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 324

5 UC-05 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 10 100

6 UC-06 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 49

7 UC-07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 18 324

8 UC-08 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 12 144

9 UC-09 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 289

10 UC-10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 16 256

11 UC-11 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16 256

12 UC-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361

13 UC-13 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 289

14 UC-14 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 12 144

15 UC-15 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 14 196

16 UC-16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 324

17 UC-17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 324

18 UC-18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361

19 UC-19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361

20 UC-20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 324

ΣX 16 18 13 17 16 18 15 12 19 12 16 12 16 16 19 16 14 16 19 13 313 5223

ΣX² 16 18 13 17 16 18 15 12 19 12 16 12 16 16 19 16 14 16 19 13     Reliabel 

ΣXY 268 294 223 284 266 295 255 206 307 209 270 208 268 267 306 268 237 266 307 219 N      = 20

 rₓᵧ 0,573 0,508 0,475 0,635 0,494 0,528 0,542 0,451 0,486 0,522 0,568 0,563 0,508 0,509 0,4501 0,5498 0,4731 0,494 0,478 0,458 Σα²b = 3,308

rtabel 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 α²t    = 17,082

Kriteria valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid r₁₁      = 0,849

Ϭb² 0,168 0,095 0,239 0,134 0,168 0,095 0,197 0,253 0,05 0,253 0,168 0,253 0,168 0,168 0,05 0,1684 0,2211 0,168 0,05 0,239

Y²

Uji Validitas dan Reliabilitas Angket "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias Pengantin di Banjarnegara"

No Kode
No Item 

Y
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Lampiran 7 

Menghitung Validitas dan Reliabilitas Butir Soal 

1. Cara Menentukan Validitas  

Perhitungan validitas menggunakan rumus kolerasi product moment adapun 

rumusnya adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

rxy  = koefisien kolerasi  

N  = jumlah anggota populasi 

X  = jumlah indikator yang diuji 

Y  = total skor indikator yang lain dalam konsep yang sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel penolong untuk mengetahui validitas kuesioner atau angket item no 1 : 
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N x y x² y² xy 

1 1 20 1 400 20 

2 1 19 1 361 19 

3 1 6 1 36 6 

4 1 18 1 324 18 

5 0 10 0 100 0 

6 0 7 0 49 0 

7 1 18 1 324 18 

8 1 12 1 144 12 

9 1 17 1 289 17 

10 1 16 1 256 16 

11 0 16 0 256 0 

12 1 19 1 361 19 

13 1 17 1 289 17 

14 0 12 0 144 0 

15 1 14 0 196 14 

16 1 18 1 324 18 

17 1 18 1 324 18 

18 1 19 1 361 19 

19 1 19 1 361 19 

20 1 18 1 324 18 

Σ 16 313 15 5223 268 

 

Langkah-langkah dapat kita lakukan sebagai berikut : 

Masing-masing soal item 1-20 yang akan diuji validitas dimasukan pada rumus 

dibawah ini:   

 

 

 

 

 

 

Uji validitas untuk item no 1 
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Dari perhitungan di atas diperoleh hasil rhitung 0,573. Selanjutnya nilai tersebut 

dikonsultasikan dengan rtabel  product momen dengan taraf signifikasi 5% = 0,444. 

jika rhitung > rtabel taraf sig 5% maka dapat dinyatakan valid dan sebaliknya, maka 

pada perhitungan item no 1 dinyatakan valid rhitung > rtabel (0,573 >0,444). 

**Catatan: untuk perhitungan item no 2-20 caranya sama seperti di atas. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cara Menghitung Reliabilitas 
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Perhitungan reliabilitas butir soal dengan menggunakan rumus Alpha. 

Adapun rumusnya sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

r11  = reliabilitas instrumen 

k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ϭb
2
  = jumlah variasi butir 

Ϭt
2   

= variasi total 

Rumus untuk varians total dan varians item yaitu: 

 

Keterangan: 

Ϭt
2
 = Varian total  

Y  = Total skor indicator yang lain dalam konsep yang sama 

n  = Jumlah responden  

 

Keterangan : 

Ϭt
2 

= Varian skor tiap-tiap butir  

X  = Skor indicator yang diuji 

N  = Jumlah responden  

Tabel penolong untuk mengetahui reliabilitas kuesioner item no 1 

N x y x² y² xy 
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1 1 20 1 400 20 

2 1 19 1 361 19 

3 1 6 1 36 6 

4 1 18 1 324 18 

5 0 10 0 100 0 

6 0 7 0 49 0 

7 1 18 1 324 18 

8 1 12 1 144 12 

9 1 17 1 289 17 

10 1 16 1 256 16 

11 0 16 0 256 0 

12 1 19 1 361 19 

13 1 17 1 289 17 

14 0 12 0 144 0 

15 1 14 0 196 14 

16 1 18 1 324 18 

17 1 18 1 324 18 

18 1 19 1 361 19 

19 1 19 1 361 19 

20 1 18 1 324 18 

Σ 16 313 15 5223 268 

 

Langkah-langkahnya dapat kita lakukan sebagai berikut: 

Masing-masing soal item 1-20 yang akan diuji realibilitas dimasukan pada rumus 

di bawah ini: 

Uji reliabilitas: 

 

 

 

 

Sebelumnya menentukan varian skor tiap-tiap butir dengan rumus : 
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           dibulatkan 0,239  

 

           

           

           

           dibulatkan 0,134 

dan seterusnya sampai dengan soal 20 

 

 

 

 

 dibulatkan 0,239 

Σ ơ
2
b

 
= 0,168+ 0,095+0,239+0,134..........+ 0,239 = 3,308 

Menentukan varian total dengan rumus sebagai berikut: 
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          dibulatkan 17,08 

Kemudian dimasukan ke rumus Alpha 
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Lampiran 8 

DAFTAR NAMA RESPONDEN UJI COBA 

No Nama No Nama 

1 Anis Hidayati  11 Susi Ritapi 

2 Awalia Nurul Hikmah  12 Kuswati 

3 Mujiati 13 Arni R 

4 Aminah  14 Tuslimah 

5 Rusmiati 15 Eva Kurniasih  

6 Tuti 16 Surati 

7 Susanti 17 Farah  

8 Iis Elfi Saputri 18 Neysa Azra 

9 Magfiroh 19 Lida Nur laeli 

10 Nani Munjiati 20 Sari Rahmaningrum 
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Lampiran 9 

DAFTAR NAMA RESPONDEN  

No Nama No Nama 

1 Fatimah  21 Mei Liyani Saputri 

2 Meliana Teti Subekti 22 Nofi Rini A 

3 Daru Apriliyani 23 Nunung Nurjanah 

4 Ira 24 Siti Noor Safitri 

5 Endah Purwiani 25 Suji Fitriani 

6 Medya Esni Oktaria K 26 Neni Sugiarti  

7 Yani Kurniasih 27 Emi Rahayu 

8 Ika Tri Nurhasanah 28 Siti Makrifah 

9 Sunarsih 29 Rindi Esti 

10 Diah Catur W 30 Vida Az Zahra 

11 Novi Dwi Astuti 31 Titi Kodarwati 

12 Vera Wahyuningsih 32 Eti Kodarsih 

13 Alimatus Sakdiah 33 Sarti  

14 Atik Widiastuti 34 Midiawati  

15 Novi Rihanti 35 Listiani 

16 Dewi Ayu Saraswati 36 Tri Widi Astuti 

17 Eka Widianingsih  37 Lailatul Lutfiah 

18 Meri  38 Ratna Agus. S 

19 Dwi Yuliani 39 Sri Subekti 

20 Yuni R 40 Rina Pujiastuti 
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Lampiran 10 

DAFTAR INFORMAN 

No Nama Umur 

1 Meliana Teti Subekti 23 tahun 

2 Diah Catur W 25 tahun 

3 Ika Tri Nurhasanah 20 tahun 

4 Vera Wahyuningsih 21 tahun 

5 Nofi Rini A 24 tahun 

6 Vida Az Zahra 20 tahun 

7 Dewi Ayu Saraswati 20 tahun 

8 Sarti 24 tahun 

9 Midiawati 21 tahun 

10 Daru Apriliyani 22 tahun 
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Lampiran 11 

 Data Skor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias Pengantin Di Banjarnegara

Faktor Internal Faktor Eksternal 

No Kode Perasaan Senang Pengetahuan Individu Kebutuhan  Juru Rias Pengantin Lingkungan Sosial Status Sosio- ekonomi Culture atau kebudayaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 R-01 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 9

2 R-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 16

3 R-03 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 14

4 R-04 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 13

5 R-05 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 13

6 R-06 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 13

7 R-07 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 12

8 R-08 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 13

9 R-09 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 8

10 R-10 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 13

11 R-11 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 13

12 R-12 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 13

13 R-13 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 12

14 R-14 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 12

15 R-15 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 11

16 R-16 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 9

17 R-17 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 10

18 R-18 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 12

19 R-19 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 11

20 R-20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 12

21 R-21 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 12

22 R-22 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 9

23 R-23 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 8

24 R-24 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 12

25 R-25 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 11

26 R-26 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 11

27 R-27 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 14

28 R-28 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 12

29 R-29 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 7

30 R-30 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 12

31 R-31 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13

32 R-32 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16

33 R-33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6

34 R-34 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 12

35 R-35 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 10

36 R-36 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 14

37 R-37 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 12

38 R-38 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 11

39 R-39 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 8

40 R-40 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 14

TOTAL 30 25 32 19 18 22 34 33 31 12 6 9 29 23 23 20 14 26 25 32

TOTAL
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Lampiran 12 

Tabulasi Data Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Seni Tata Rias Pengantin di Banjarnegara 
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Lampiram 13 
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Lampiran 14 
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Lampiran 15 
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Lampiran 16 
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Lampiran 17 
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Lampiran 18 
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Lampiran 19 
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Lampiran 20 
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Lampiran 21 

 

 

 


