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MUSLIM

 TATA UPACARA PENGANTIN MUSLIM 
MELIPUTI :

 SUNGKEMAN

 PEMBACAAN AYAT SUCI AL–QUR’AN

 PELAKSANAAN IJAB KABUL

 SERAH TERIMA MAS KAWIN

 TUKAR CINCIN

 BERSANDING DIPELAMINAN



Perlengkapan Rias Pengantin Muslim

 Perlengkapan rias pengantin muslim untuk 

penataan jilbab antara lain 

 Ciput 

Suatu topi dalaman jilbab yang berguna 

untuk menutupi rambut dan menahan 

kerudung luar agar tidak licin digunakan

 Jilbab Polos

 Jilbab Variasi



Tiga faktor dibalik luwesnya kerudung

 Dalaman kerudung atau ciput.

Bahan yang lembut dan nyaman , serta kondisi pet 

yang baik dan tidak terlalau lembek dan tidak 

terlalau keras membantu menciptakan bingkai 

wajah yang melengkung indah dan luwes. Model 

ciput yang tepay mampu membentuk wajah yang 

lebih panjang  dan proposional . Sebelum membeli 

dianjurkan untuk mencobanya terlebih dahulu 

untuk melihat kecocockan ciput dengan bentuk 

wajah



 Siluet kepala .

Profil kepala akan tampak luwes dengan cara 

menerapkan semacam konde dibelakang kepala, 

sehingga bagian belakang kepala tidak datar. Bila 

diamati dari samping pemakaian konde akan 

menghasilkan siluet kepala yang enak dipandang 

mata. Untuk yang rambut pendek dianjurkan 

mengenakan karet rambut yang bervolume atau 

bantalan bulat di bagian belakang kepala



 Bingkai wajah dan pelapisan leher yang rapi.

Rahasia bingkai wajah yang  rapi terletak 

cara menarikan kerudung yang kuat tidak 

longgar sebelum peniti / jarum pentul 

pertama disenmatkan dibawah leher atau 

tengkuk, agar leher terlihat tipis dan rapi 

,tumpuk dua ujung kerudung  satu demi satu 

menutup bagian ini selanjutnya diikat pada 

bagian belakang.



 Ciput bersifat tidak wajib karena ciput 

merupakan pendukung untuk 

membantumenciptakan kesan 

proposional pada wajah memiliki bentuk 

ideal , kerudung dapat dikenakan tanpa 

ciput jika dengan catatan .



1. Material  kerudung tidak lembek sehingga 

ketika dikenakan dapat menciptakan bingkai 

yang rata dan tidak bergelombang

2. Bahan kerudung cukup tebal, sehingga 

tidak kelihatan transparan



Aneka bentuk ciput

http://4.bp.blogspot.com/_jfhVsMPIxsw/SSuP3TntlAI/AAAAAAAAIjA/HrWAwYWtsMk/s1600-h/ciput+mote+03.JP


Dasar Pemakaian Kerudung

Dasar pemakaian kerudung ada dua cara :

 Kerudung dengan menyematkan awal dibawah 
dagu. Membuat wajah bulat lebih 
lonjong.menutuppipi yang terlalulebar.

 Kerudung dengan menyematkan awal ditengkuk 
dan salah satu sisi kerudung diarahkan ke depan 
melapis leher.cocok diterapkan untuk wajah yang 
memiliki pipi tirus.seni mematut warna( posisi 
kerudung yang sangat dekat dengan kulit wajah 
menjadi faaktor penting yang menentukan wajah 
terlihat lebih segar atau justru terlihat pucat dan 
kusam.



Patokan Memilih Warna Kerudung

 Warna Kulit. Secara teori, kulityang 

cenderung kekuningan- kuningan cocok 

dengan warna - warna hangat seperti kuning, 

hijau lemon, orange, merah terang, moka, 

biru kehijauaan / tosca, pink ke arah orange 

salem dan kulit  yang cenderung kemerahan 

cocok bersanding dengan warna dingin 

seperti biru, ungu dan pink. 



 Riasan wajah .Riasan wajah kerudung yang 

tidak indah tidak akan berbicara. Secara 

maksimal tanpa diimbangi dengan kesegaran 

wajah. Meski diterapkan dalam sapuan tipis, 

riasan wajah diperlukan untuk memberikan 

kesan cerah pada wajah terutama ketika 

kerudung yang dikenakan bernuansa suram 

atau gelap seperti abu- abu, coklat gelap dan 

biru donker 



 Warna mata. Warna mata asli atau warna 

yang ditimbulkan karena efek pemakaian 

contant lens berpontensi menjadi daya tarik 

yang kuat pada wajah. penyesuaian warna 

kerudung terhadap warna mata efektif 

menciptakan keharmonisan warna yang 

ditampilkan .Misalnya warna mata coklat 

hangat cocok mengenakan kerudung warna 

salem, hijau dan ungu 



 Warna busana.

Keharmonisan warna kerudung dengan busana 

tidak selalu harus diwujudkan dengan memilih 

warna kerudung yang identik dengan busana . 

Warna antar keduanya bisa saja berbeda.bahkan 

kontras, asalkan tetap terlihat harmonis.Untuk itu 

diperlukan sensitivitas dan pengetahuan yang cukup 

soal perpaduan warna.Tak ada salahnya 

memaksimalkan penggunaan buku tentang warna.



Aneka jenis warna kerudung

 Kerudung segi empat sangat lah beranika



Aksesoris Pelengkap Rias Pengantin 

Muslim

 Veil

Bahan tule,jaring atau sifon digunakan 

sebagai slayer menjuntai di belakang atau 

diatas kepala



CROWN

 Mahkota permata sebagai penghias bagian 

atas jilbab untuk kesan mewah dan elegan 

pada pengantin



BROS

 Aksesoris yang disematkan pada busana 

atau kerudung.

http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.nunastore.com/store/components/com_virtuemart/shop_image/product/Bros_Blue_Gold_497689aa85311.jpg&imgrefurl=http://www.nunastore.com/store/index.php%3Fpage%3Dshop.browse%26category_id%3D2%26option%3Dcom_virtuemart%26Itemid%3D1&usg=__o9s5uq6wqhvS9e0AuumDRXwF5eI=&h=505&w=474&sz=75&hl=id&start=25&tbnid=SXX38-MumdXFfM:&tbnh=130&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dbros%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Did%26sa%3DN%26start%3D1
http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://wb3.indo-work.com/pdimage/92/521192_dsc03715.jpg&imgrefurl=http://indonetwork.co.id/Yoanna_Fashion/521192/bros-aneka-manik.htm&usg=__agPgxMSPfPZOI6BxUBlDJxnjURg=&h=275&w=308&sz=35&hl=id&start=7&tbnid=eGA9sfJlRY7zOM:&tbnh=104&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dbros%26gbv%3D2%26hl%3Did%26sa%3D


BUNGA SEGAR

 Bunga segar yang sering digunakan adalah 

mawar,melati, calla lily  dan anggrek 

meletakkannya bisa berupa bunhga satuan 

atau rangkaian ragam bunga yang dibentuk 

crown.



Bunga Mawar

 Mawar Merah dijadikan sebagai simbul 
cinta.Ia memberikan kesan feminin. Mawar 
Merah adalah simbol paripurna cinta 
romantis dan gairah yang tak lekang. Mawar 
merah juga mencerminkan respek dan spirit 
kreatif cinta. Mewakili cinta sejati, Mawar 
Merah dikenal secara universal sebagai 
Mawar Cinta.



Mawar Pink

 Mawar Pink muda dan Pink Tua

Mawar pink muda melambangkan kebahagian 

,muda, kagum dan simpati mengungkapkan 

kehalusan dan kelembutan, kekaguman dan 

kegembiraan. Melambangkan feminitas, kelembutan 

dan kehalusan, Mawar Pink juga memiliki makna 

lain bergantung pada kekentalan warnanya. Pink 

tua mengungkapkan rasa terima kasih dan 

penghargaan, pink muda 



Mawar Kuning

 Jika di era Victorian Mawar Kuning 

melambangkan kecemburuan, kini Mawar 

Kuning mencerminkan persahabatan, 

kegembiraan ,perhatian dan semangat. Buket 

dengan tiga mawar kuning mekar 

menyampaikan afeksi, kehangatan, 

keceriaan.



Mawar Putih

 Mewakili kemanusiaan, kesucian dan tanpa dosa, 

Mawar Putih --sering disebut sebagai bridal rose--

dikaitkan dengan cinta belia. Di Skotlandia, ketika 

mawar putih mekar di musim semi, orang 

melihatnya sebagai tanda pernikahan awal. Juga 

melambangkan kebenaran dan pengabdian, Mawar 

Putih menyampaikan pesan penghambaan dan 

ucapan "Aku milikmu". 



Bunga Mawar Ungu

 Dianggap memiliki sifat mistis, dengan 

simbolisme kecantikan yang menggoda dan 

gairah, tidak mengherankan mawar Ungu 

dapat menyiratkan pesan cinta pada 

pandangan pertama. Mawar yang sangat 

bagus untuk Valentine.



Bunga Mawar Orange

 Dengan warna hangat dan vibrant tones, 

Mawar Orange mencerminkan hasrat dan 

antusiasme. Jika Anda mencari cara untuk 

mengungkapkan kekaguman dan 

ketertarikan dengan pesan di baliknya, gairah 

dan ketertarikan, kirim saja buket berisi 

mawar orange mekar



DACRON

 Bahan sintetis yang berongga,digunakan 

sebagai pengganti palsu untuk membentuk 

sanggul dalam jilbab

http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://winterssewing.com/files/u1/polyester.jpg&imgrefurl=http://www.winterssewing.com/node/37&usg=__Hwl82c1jQpWERn876oNXkEgn_a0=&h=523&w=640&sz=26&hl=id&start=28&tbnid=6OgzIB8N-34-uM:&tbnh=112&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Ddacron%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Did%26sa%3DN%26start%3D1
http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://uploads.iklanmax.com/143734/carded-fiber-dacron.jpg&imgrefurl=http://www.iklanmax.com/lain-lain/2008/11/23/carded-fiber-dacron.html&usg=__zAHoghP3WJg7MHZsf7FG02Eb0zM=&h=480&w=640&sz=66&hl=id&start=22&tbnid=U_kcxQW1thP9mM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Ddacron%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Did%26sa%3DN%26start%3D1


Pelengkap  Pemakaian Kerudung

 Peniti 

adalah sebuah alat yang sering digunakan 

untuk menggabungkan bahan kain 

http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Safety_Pin.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Safety_Pin.jpg&usg=__3sdxqkDzk9x-ZlldDfYjDZePv7k=&h=924&w=1264&sz=124&hl=id&start=8&tbnid=LKt5ZFkD2bDUfM:&tbnh=110&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DPeniti%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Did%26sa%3DN


Jarum

Jarum adalah suatu alat yang berfungsi 

mengaitkan antara bahan kain



Karet

 Karet gelang adalah potongan karet

berbentuk gelang yang dibuat untuk mengikat 

barang. Karet gelang terdiri dari berbagai 

macam ukuran, dari yang besar hingga yang 

kecil, dari yang tebal hingga yang tipis. 

Bahan baku karet gelang adalah karet alami 

sehingga berwarna kuning. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Karet
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kuning
http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.g2glive.com/img_big.php%3Fid%3D1553%26iid%3D3177&imgrefurl=http://www.g2glive.com/%3Fm%3Dnews.detail%26id%3D1553&usg=__18GjkgMi9sVRcRTY3USgCHna2cU=&h=299&w=364&sz=30&hl=id&start=3&tbnid=mPXx1baZl_hJQM:&tbnh=99&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dkaret%2Bgelang%26gbv%3D2%26hl%3Did
http://focus.aps.org/files/focus/v19/st5/big-1.jpg


Macam – macam Tata Rias Pengantin 

Muslim 

Rias Pengantin Muslim Jogja Modifikasi



Busana ijab kabul

Busana yang dikenakan saat akad nikah untuk 

Rias Pengantin Muslim.



 Rias pengantin solo  muslim  modifikasi yang 

dimodifikasi  dengan paes solo.



Aksesoris Pelengkap Rias Pengantin Muslim

 Veil

Bahan tule,jaring atau sifon digunakan sebagai slayer menjuntai di belakang atau diatas kepala

 Crown Mahkota permata sebagai penghias bagian atas jilbab untuk kesan mewah dan elegan 

pada pengantin

 Bross Aksesoris yang disematkan pada busana atau kerudung.

 Bunga segar yang sering digunakan adalah mawar,melati, calla lily  dan anggrek meletakkannya 

bisa berupa bunhga satuan atau rangkaian ragam bunga yang dibentuk crown.

 Dacron Bahan sintetis yang berongga,digunakan sebagai pengganti palsu untuk membentuk 

sanggul dalam jilbab

 Peniti adalah sebuah alat yang sering digunakan untuk menggabungkan bahan kain 

 Karet gelang adalah potongan karet berbentuk gelang yang dibuat untuk mengikat barang. Karet 

gelang terdiri dari berbagai macam ukuran, dari yang besar hingga yang kecil, dari yang tebal 

hingga yang tipis. Bahan baku karet gelang adalah karet alami sehingga berwarna kuning. 

 Jarum adalah suatu alat yang berfungsi mengaitkan antara bahan kain

 Mawar orange Dengan warna hangat dan vibrant tones, Mawar Orange mencerminkan hasrat dan 

antusiasme. Jika Anda mencari cara untuk mengungkapkan kekaguman dan ketertarikan dengan 

pesan di baliknya, gairah dan ketertarikan, kirim saja buket berisi mawar orange mekar

http://id.wikipedia.org/wiki/Karet
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kuning


ARTI BUNGA DAN PERLAMBANG

 Mawar Merah dijadikan sebagai simbul cinta.Ia memberikan kesan feminin. Mawar Merah adalah 

simbol paripurna cinta romantis dan gairah yang tak lekang. Mawar merah juga mencerminkan 

respek dan spirit kreatif cinta. Mewakili cinta sejati, Mawar Merah dikenal secara universal 

sebagai Mawar Cinta.

 Mawar Pink muda dan Pink Tua

Mawar pink muda melambangkan kebahagian ,muda, kagum dan simpati mengungkapkan 

kehalusan dan kelembutan, kekaguman dan kegembiraan. Melambangkan feminitas, kelembutan 

dan kehalusan, Mawar Pink juga memiliki makna lain bergantung pada kekentalan warnanya. 

Pink tua mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan, pink muda 

 Mawar Kuning Jika di era Victorian Mawar Kuning melambangkan kecemburuan, kini Mawar 

Kuning mencerminkan persahabatan, kegembiraan ,perhatian dan semangat. Buket dengan tiga 

mawar kuning mekar menyampaikan afeksi, kehangatan, keceriaan.

 Mawar Putih Mewakili kemanusiaan, kesucian dan tanpa dosa, Mawar Putih --sering disebut 

sebagai bridal rose-- dikaitkan dengan cinta belia. Di Skotlandia, ketika mawar putih mekar di 

musim semi, orang melihatnya sebagai tanda pernikahan awal. Juga melambangkan kebenaran 

dan pengabdian, Mawar Putih menyampaikan pesan penghambaan dan ucapan "Aku milikmu". 

 Mawar Ungu Dianggap memiliki sifat mistis, dengan simbolisme kecantikan yang menggoda dan 

gairah, tidak mengherankan mawar Ungu dapat menyiratkan pesan cinta pada pandangan 

pertama. Mawar yang sangat bagus untuk Valentine




