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I'ATA PENGANTAR
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Sarjana S I,S2. dan 53 Universitas Negeri Yogyakarata pada tanggal 23 Februari 2013

bertepat di GOR Uliversitas Negeri Yogyakata'

Oleh karera itu. pada kesempatan yang baik iri dengan hati yang tulus ijinkan kami
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memberi ;iin dan dukungan ldjilirs\'

3. Kajur Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa dal Seni' Lrniversilas Negeri

Yogyakafta yang telah memberikan ijin

4. Para penari dan pengrawit yang telah meinangkan u'aktu dan lerraga untuli

men.ukseskan p.menta5al ini.

5. Bapak , ibu dosen clan karyawan Jurusan Pendidikan seni Tari yang sangat

berperan daLam mempersiapkal segaia perlellgkapan pementasan'

Penuiis nenyadari bahwa karya tata das dan busana ini masih jauh dari sempuma'

oleh karena itu kritik dan saral yirng bcmifat menbangun senattiasa penulis harapkan'

M.Hum
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BAB I
PENDAHLLL AT-

A. Latar Bclakang

Dalam rangka Wisuda tingkat sarjana Sl 52 clan 53 Unirersitas Negeri Yogyakarte

hhun 2012. menydjikan seni tari sebagai salah satu acara pembukaan untuk ucapan selamat

datang dan mangayubagyo tcrhaclap para wisuda\{an clan wisudalvati atas keberhasilannya dalatrl

menlclesaikan studi.

llerkaitan clengan hal lerseb$t. penulis menclapal kcsempatan Llniuk ikut bcrpartisipasi

sebagai pci'iara rias clan busana dalam karya tari yang bcrjudrLl " Seloka Kusuma\'uda" Kar)a

tari ini berpijak pada gclak tari gaya Surakarla yang telah dikernbangkan scsuai dengan

kebutuhan garapar tanpa ,neiinggalkan patokan-patokan tradisi yarrg ada Beldasarkan hal

terseblrt ,pcnatain rias dan busana juga nlengacu pada busan't geya Suraka a denllaf

mcngembangkan parla bagian-bagian teitentu yang bertujuan untuk membcri aksen dan

penguatan pada bagian-bagian,vang diperlukan'

Karla tari ini clibcnluk oleh berbagai eleilen scpefii gerak' mLrsik rias dan busana'

setting.tala lampu dan yang lainnya- Antara elomen salu dengan 1'ang lainn-n.'a saling berkeitan

tlan saling nrcndukttng unluk mcmbentuk satu kesatuan sebagai unsrrr ut'na dalam tar; adalah

gcrak. melalui gerak inilah scorane korcoglafer menya4rpaikan idenya kepada penonolon lewat

penafi- Sementara itu trnsur lainny-a yang dianggap sebagai pcndukung karena bcrl'ungsi unLuk

membantu menperkllat dari ide yang disa.iikan salah satun)a adalah lias dan bLLsnna lang

berlungsi irtttuk menbantu mempeltegas dari karaktcr yang dibawakan/ditampilkan

Tata tias merupakan seni dalam menggunakan bahan l(osnetik baik tradisional maupun

moclern lang berl'ungsi untuk mengubah \lajah asli guna mes'ujudkan kamkter dari tokoh 1'ang

akan dilampilkan sesuai dengan peran yang dibarvakan (llarima$am' 1988:2b) Funq\i titr Lii\

tersebut mencilltakan wa.jah pemcran untuk mcnclukung suasana )ang dipentaskan secara tepat

dan rvajar. Oleh karenan)'a .dibutuhkan suatu keahlian khusus bagi seorang petiata lias sehingga

rnembuat wa.jah pcnari men-ladi tampak lcbih hidup Tata rias clalam karya tari " Selokl

KusumaYuda" mcngunakall rias cantik unluk penari putri sedang untuk pcnari purfa

netggrrnakan Rias gagah.



Busana tari adalah busana yang dipakai untuk kebutuhan tarian yang ditarikan di atas

pentas. Busana yang ditampilkan dalam sebuah karya tari bertujuan untuk mcmbantu peran yang

dibawakan oleh pemain. Oleh karena itu, dalam merancang busana tari harus memperhatikan

konsep galapan tari diant'aranya tema, karaktcr fiengingat busana sebagai satu kesatuan

hubungan yang saling mendukung untuk mewujudkan tema yang diangkat. Ga.apan tari Seloka

Kusumayuda busana yang dikenakan untuk penari putri yaitu kain polos, kain batik, baju

lengan pendek. samput, sedangkan untuk penari putra menggLrnakan ceiana % (sebatas lutut),

kain batik,Selempang, buntal.stagen cinde,slepe, sampur polos, keris, penutup kepala.

Melihat garapan geraknya yang lembut , mengalun dan sekaii waktu kadang muncul

gerak dinamis untuk gcrak tari putri oleh karenya peffata busana lcbih mempeftimbangkan

kelelLrasaan be.gerak arti[ya bagaimana busana tidak mengganggu gerak. Sedaigkarl untuk

penari putm karena lebih maskulin banyak menggunakan angkatan kaki perancangan busana

menggunakan celana dengan demikien akan memudahkan pada angkatan kaki.



BAB II
KONSEP TATA RIAS DAN BUSANA

A.Tata Rias

Tata rias adalah seni menggunakan bahan-bahan kosmetik untuk mewujudkan karakter

penari. Seorang perias maupun penari dituntut untuk mengenal cara merias *ajah dan

menyesuaikan dengan tokoh/karakter yang akan dibawakan . Begitu pula pengetahuan tentang

pcran atau karakter dalam suatu tarian merupakan laktor yang sangat penting bagi seorang

perias. Dikatakan delnikian karena tata rias merupakan elemen yang tid3k bisa dipisahkan dalam

l(arva tari. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan bagi piflata rias, antara lain:

I . j amk antara tempat pertunj ukan dengan penonton

2. luas temlat pedunjukan (area)

3. Tata lampu yang dipakai

Selain mempertimbangkan hal tersebut riasjuga memiliki beberapa fungsi:

1. Mengubah rva.jah penarimenjadi sesuai dengan yang dikehandaki

2. Mengubah ]'ang alamiah (natural) menjadi budaya (kultur)

3. Mengatasi efek lampu yang kuat.

Tata rias dalam karya tari Seloka Kusumayuda untuk penarilutri menggunakan lata rias

cantik dengan mempertebal garis-garis wajah yaitu: gads pada alis, mata,hidung, pipi, dan bibir.

Sedangkan untuk penari pulra menggunakan rias putra gagah. Semua penari baik putm maupun

putri mengenakan rias yang sama tidak ada penonjoian karakter secara khusus.

l. Alat-alat Make-Up yang dikenakan

Sebelum menbuat pola tata rias, terlebih dahulu perlu djketahui dal dipersiapkan alat-

alat yang akan digunakan, seperti:

a) Cleansing mik (pembersih)

b) Tonic (penyegar)

.) Pelembab

d) Bedak dasar

e) Bedak padat



0 Saput sepon

g) Bulu mata bi{a diperlukan

h) Eye lcarer

i) Pensil alis

.j) ilye shadow

t() Lipstik

l) M:rscarr

Clara Pemakaian

Pe anla-tama u,ajah dibersihkan dengan cleansing milk dan pcnycgar. kemuclian

diberi pelerrbab. bedak clasar dilanjutkan dengan bedak padar. Langkah selanjutnya

dibubuhkan 7-o?1.ge pada tulang pipi, kemudian merrbuat alis, mengcnakan e)a shdda\.

pada kelopak mata untuk garis nata, bulu mata untuk nomperlentik bola lnara. e_te

/ca;rcr untuk garis matq mascafa, dan tcrakhir dibubuhkan /?slic,t uutuk nrenonjolkan

saris bibir . Untuk pena putra ditambah kumJs dan jambang untuk menanrbah kesan

l11asku lin.

Tata Rias tari Purri

Gambar 1. Penari Tampak Depan
(dok.Trie W)



Grmbar 2. Penari TamPak Samping
(dok.Trie W)

Gambar 3. Pelari TamPak Belakang
(dok.Trie W)



Gambsr 4. Penari Tampak Depan dan Belakang
(dok.Tric W)

1. 1:iil Ri3s Pcnar; lutra

Gambar 5. Penari 'fampak Depan
(dok.Trie W)
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Gambar 6. Penari 'l ampak Belakan.q
(dok.'lrie W)

B. Trta Busana

Tara busaia pada dasarnla bertujuan untuk lebih menrpe{elas peran yang dibarvakan'

Kar)a lari Seloka Kusumayuda ini menggunakan btLsanit 1an3 m"ngacu padu busana tari putl

dan putra pada umunya yang dipakai dalam t:rri gaya Surakarta- Pcnari plltri menggunakan

konsep dodolan sebagaimaoa husana tari tradisi Suarakarta ' sedangakan untuk penad puira

mcnggunakal celana panji dan kain dcngan modcl sapit urang.Model liasan kepala Llntuk putti

terinspirasi dari model gclung kadal menek dan hiasan kepala menggunakan kodok piningsel'

baju , kain polos $'arna oranse, menggutakan dodolan dari kain batik dengaD nuansa cokelai'

sampur Hiasan kcpala menggunakan gelung yang ierinspirasi dari model geltlng kadal tnenek '

Penari putra menggunakan cclana sebatas lutut, kain baLik dcngan nLransa cokelal. sampur'

hunt(ll, statlen ai cle. ellek timurg, selempatlg, keris dar penutup kepala ntcnggunakan model

kodok pining.Jel. Beberapa hal yang pcrlu dipertimbangkan dalam menent kan pcmakaian

busana ta.i bagi scorang piiiata busana adalah:



l. Tidak mengganggu gerak penari, sehingga penari tidak merasa terikat dengan busana

yang dikcnakan.

2. Menbantll menghidlrpka[ perwatakan pelaku sesuai dengan peran yang dibawakan-

3. Sesuai dengan tema tari , sehingga dapat membantu penonion untuk memahami

karya yang disajikan.

4. HarLrs mengetahLli simbol-simbol pada wana busana yang dikenakan, misalnya

wama kuning mempun)ai simbol keagungan, wama hitarn berarli biiaksana, dan

warna merah simbol keberanian ('l'ebok sorltedjo, 1983:53)

Karya tarj Seloka Kusumaluda didukung oleh 6 orang penari put dan 6 penari putra.

senua pcnari mengenakan busana yang sama maksudnya pelari putri mcngenakan kostum

)ang 5a a antal penari pulri sedangkan pelari putra mengcnkana kostum yang soma antar

penari purra. \uansa kostum dominan u'ama orange untuk penari pdtli. sedangkan Lrntuk

Fcn3r; i-.ul.a alominan menggunakan \\'ama meaah. Pemilihan \\'adra terseblit mengacu pada

lelr:a tBri tentang perjuangan para wisudawan dan wislrdarvati )ang penuh rinlangan dalam

:rer\cies3lkan srudi namun tetap busa diliwati.

tsi.lsnca lang d;kenakan penari put.i scbagai berikut:

l. Kain polos warna orange

1. Kain batik motifgaluda

.i. B:ju l e \\arrl cokelal

4. Sarnpur polos rvama hijan

PerLengkapan/aksesoris pada kepala yang dikenakan.

1. BuILL warna orange

2. Bros penutup

3. -Pellf terbuat dari kenas

L Cunduk rnentul

Aksesoris lainnya kalung dan g4elang



Cambar 7. Penari Tampak Depan dan l3elakang
(dok.Trie W)

Gambar 8. Penari Tampak Dcpan
(dok.lrie W)



Gambar 9' Penari Puha dan Putri
(dok.Trie W)

Busana l ang dikenakan Penari Putra

L Ceian3:''. (sebalas IuLut \\_ama lnclah'

l- Kain batik nuansa cokelat

i. San1Pur \\'arna kuning

:. Blo al

5. SlemPang meral1

6. slagen cinde

'T l PcA t;tn'ta'

8. ikat kepala

Aksesoris yang dikenakan gclang kaki (birggel)' gelang tangarl
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Gambar 10. Penari Tampak Depan
(dok.Trie W)

Gambar 12. Penari TamPak DePan

(dok.Trie w)
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Gambar 13. Penari Putru dan Pulri
(dok.'lrie W)
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BAB III
PENUTUP

Beberapa faktor penting yang perlu diketahui bagi setiap piflata rias dan busana tari

adalah peffata harus memahami tema dari karya tari yang ditampilkan, lata lampu, tempat

petunjukan dan elemen yang lainnya, karena ini berpengaruh dalam pembuatan desain busana.

Penata rias dan busana juga per'1u mcngetahui klasifikasi wajah penari dengan karakter

sehingga sesuai dengan maksud dan tlrjuan.

Setiap piiata .ias dan busan dituntut untuk selalu mcngikuti pelatihan dan perkembangan

tata rias kecantikan sehingga dapal mencapai tek ik yang maksimal
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