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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Rias wajah bukan merupakan suatu hal baru, karena sejak ribuan 

tahun yang lalu sudah dikenal dan diterapkan khususnya oleh kaum 

wanita, dimana setiap bangsa memiliki standar tertentu akan arti cantik. 

Tata rias adalah seni menggunakan bahan kosmetika untuk menciptakan 

wajah peran sesuai dengan tuntutan lakon. Selain itu tata rias adalah suatu 

ilmu yang mempelajari tentang seni mempercantik diri sendiri atau orang 

lain dengan menggunakan kosmetika. Pemakaian kosmetika untuk tata rias 

sendiri telah dikenal sejak jaman dahulu, dimana kata kosmetikos bearti 

keterampilan berhias.  

Sementara itu di jaman modern seperti sekarang ini konsep cantik 

dengan make up sudah bergeser menjadi cantik dengan memiliki tubuh 

yang sehat, berpenampilan cantik, menarik serta tampil muda. Fungsi 

pokok rias adalah mengubah watak seseorang, baik dari segi fisik, psikis, 

dan sosial. Fungsi bantuan rias adalah untuk memberikan tekanan terhadap 

perannya. Sementara itu tujuan dari tata rias yaitu untuk memperelok dan 

mempercantik wajah dan tubuh, baik dengan kosmetik maupun dengan 

bantuan bedah plastik.  

Pada pergelaran Tata Rias dan Kecantikan angkatan 2009, tema 

yang diangkat adalah Fairy Tales Of Fantasy. Fairy Tales Of 
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Fantasymempunyai arti yaitu sebuah dongeng khayalan, dimana 

Fairytales adalah dongeng sedangkan Fantasy adalah khayalan. Dongeng 

adalah cerita yang tidak benar–benar terjadi terutama tentang kejadian 

zaman dahulu yang aneh–aneh dan dapat juga diartikan sebagai 

perkataan/berita yang tidak betul. Pemilihan cerita dongeng ini 

mempunyai alur drama. Drama merupakan tiruan kehidupan manusia yang 

diproyeksikan di atas pentas. Perkataan “drama” berasal dari bahasa 

Yunani “draomai” yang berati berbuat, berlaku, bertindak atau beraksi. 

Drama berarti perbuatan, tindakan atau action. 

Pemilihan cerita dongeng antara lain ialahKisah Aladin dan 

Jasmine, Snow White, Swan Like, Cinderella, Rapunzel, Beauty and The 

Beast dan Slepping Beauty. Terpilihnya cerita dongeng itu karena dongeng 

ini masih sering didengar oleh kalangan anak-anak dan sering ditampilkan 

baik dalam acara TV maupun melalui media lain seperti pertunjukan anak 

TK maupun pertunjukan operet dan pentas sekolah. Tujuan dari pemilihan 

dongeng ini agar masyarakat (umumnya anak-anak) tidak meninggalkan 

atau melupakan dongeng warisan leluhur dan menggantinya dengan cerita-

cerita yang ditampilkan di TV karena dongeng memiliki pesan moral yang 

terkandung dalam setiap ceritanya.  

Dengan berubahnya perkembangan jaman sekarang ini banyak 

orang tua maupun anak–anak yang melupakan cerita dongeng, oleh sebab 

itu dalam pagelaran Magnum Opera ini diangkatlah cerita yang dilatar 

belakangi oleh cerita dongeng. Diangkatnya cerita dongeng ini karena 
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anak-anak lebih tertarik untuk menonton  kartun atau film yang ada di TV. 

Selain itu cerita dongeng juga ditinggalkan oleh anak–anak karena orang 

tua atau pengasuh sudah tidak memfasilitasi anak–anak dengan cerita 

dongeng seperti buku sehingga anak–anak kurang paham dengan 

keberadaan cerita dongeng ini, lalu dengan kesibukan masing–masing 

orang tua juga kurang memperhatikan kebutuhan anak dan tidak 

meluangkan waktu untuk memperkenalkan apa sebenarnya dongeng itu. 

Dengan demikian maka anak–anak jadi lebih tidak peduli dan lebih 

mengikuti tayangan yang tersedia di televisi. Padahal melalui dongeng 

inilah anak–anak dapat membentuk pribadinya, sementara itu didalam 

dongeng juga terdapat harapan dan pesan moral sehingga anak–anak tidak 

hanya mendengar tetapi juga mengerti akan nilai positif yang ada. 

Cerita dongeng Aladin dan Jasmine adalah cerita dari negeriTimur 

Tengah (Irak) yang mengisahkan kehidupan dan jalan cinta Aladin dan 

Jasmine. Aladin adalah seorang pria miskin yang tak memiliki apa pun 

sampai–sampai untuk makan saja dia harus mencuri, sedangkan Jasmine 

adalah seorang putri raja yang cantik jelita dan baik hati. Pada suatu saat 

Aladin bertemu dengan seorang paman yang memintanya masuk kedalam 

gua untuk mengambil lampu ajaib yang ada dibawah gua tersebut. 

Ternyata paman  tersebut memiliki niat yang tidak baik dan karena niatnya 

tersebut, maka lampu ajaib pun menjadi milik Aladin dan mengubah 

kehidupan Aladin menjadi lebih meningkat. Meningkatnya kehidupan 
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Aladin terjadi karena didalam lampu ajaib tersebut ternyata ada seorang jin 

yang dapat menuruti semua permintaan pemilik lampu ajaib tersebut. 

Dalam pagelaran ini tokoh karakter yang berperan ialah Jin yang 

ada dalam lampu ajaib milik Aladin. Jin yang dimaksudkan dalam cerita 

ini adalah Jin yang berada dalam lampu ajaib milik Aladin. Dalam 

pagelaran ini Jin akan berperan dengan karakter yang protagonis sesuai 

dengan alur cerita. Jin adalah mahluk halus yang tidak dapat dilihat 

dengan mata dan yang dianggap berakal. 

Karakter dan sifat yang diperankan oleh tokoh Jin adalah pemalu 

terhadap orang yang tidak dikenal, penolong, rendah hati, bersahabat, 

pandai membawa diri dalam berteman,dan setia sedangkan penampilannya 

dapat kita lihat secara kasat mata yaitu adalah ramah, gagah, bijaksana, 

cerdik, suka membantu, dan humoris. Untuk menampilkan tokoh Jin yang 

sesuai dengan penokohan yang ada maka mahasiswa ditantang untuk 

menunjukan kreativitas dan kemampuan dalam membentuk karakter Jin 

yang sebenarnya. 

Dalam pembentukan karakter Jin dapat kita sesuai dengan 

gambaran ataupun desain yang ada. Pada kisah aslinya Jin hanya 

berpenampilan klasik, yaitu menggunakan celana dan rompi dimana 

seluruh tubuh berwarna biru. Selain itu Jin juga menggunakan topi seperti 

yang dikenakan oleh kaum bangsawan dari kota tersebut dan diberi aksen 

tambahan seperti batu permata dan aksesoris pendukung lainnya adalah 

gelang tangan, kalung, cincin dan sepasang anting-anting. Gambar yang 
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ada ini maka dapat dikembangkan pula sesuai dengan penampilantokoh 

Jin yang telah di desain dan dikembangkan. 

Pengembangan terhadap tokoh Jin ini dilakukan sesuai dengan 

harapan yang akan dibawa pada saat pagelaran berlangsung. Pada 

penerapan untuk pagelaran ini maka diharapkan pengembangan yang ada 

sudah sempurna. Pengembangan yang akan dikakukan adalah memilih 

permainan warna yang akan dikenakan oleh Jin sesuai dengan watak yang 

diperankan. Salah satu pengembangannya ialah agar Jin tidak 

menggunakan topi, melainkan tampil dengan rambut yang hanya ada pada 

bagian atas (menggunakan bantuan silikon). 

Perlengkapan lain yang digunakan dalam pementasan ini adalah 

penataan lampu. Tujuan penataan lampu ialah memberi pengaruh 

psikologis, dan juga dapat berfungsi sebagai ilustrasi atau suasana pentas. 

Secara lebih jelas tujuan dari penataan lampu adalah penerangan antara 

pentas dan aktor, memberikan efek alami dari waktu seperti jam, musim 

hari dan cuaca selain itu juga dapat membantu melukis dekor dan 

memberikan adegan yang tidak statis misalnya, dengan menggunakan 

lampu dapat dicapai efek tiga dimensi dan dapat diciptakan komposisi 

yang beraneka ragam dalam pentas.  

Penataan pentas dan dekorasi yang diangkat dalam acara Proyek 

Akhir ini menggunakan jenis pentas konvensional dimana bentuk 

panggung yang masih menggunakan proscenium, (tirai depan). Bentuknya 

statis, dengan konstruksi seperti ini banyak menggunakan korden–korden 
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pembatas (wing) hiasan atas (teaser border) dan dekorasi lukisan yang 

disesuaikan dengan latar kejadian. Dalam penataan pentas menggunakan 

latar belakang suasana yang lazim disebut dengan Scenery, yaitu latar 

belakang dimana pentas diadakan untuk mempertunjukkan lakon. Latar 

belakang yang dapat disesuaikan antara lain adalah tempat, zaman 

menurut sejarah, aliran kesenian, dan tema/jiwa/karakter dengan atau 

lakon yang didapat.  

Fungsi dari dekorasi adalah untuk memberi latar belakang. 

Dekorasi dapat berwujud scenery, tetapi sering hanya melatarbelakangi 

sementara itu berdasarkan tempat untuk mewujudkan dalam pagelaran ini 

adalah dekorasi dalam bentuk Ekspresionisme yang berati ungkapan dalam 

batin. Juru dekorasi bebas mengungkapkan kehendaknya sesuai dengan 

tafsiran terhadap lakon itu sendiri. Komposisi pentas juga memiliki aspek 

yang diantaranya adalah komposisi yang tidak boleh sembarangan tetapi 

harus membantu mengungkapkan cerita. 

Tujuan yang diharapkan dalam pagelaran ini adalah agar 

masyarakat umum lebih mengenal cerita–cerita dongeng yang ada diluar 

negeri. Selain dari itu, masyarakat juga dikenalkan dengan berbagai tokoh 

yang memiliki karakter berbeda seperti Jin dengan bentuk badan dan 

penampilan yang berbeda dengan yang biasanya. Dengan menampilkan 

tokoh yang sesuai dengan karakter pada cerita maka masyarakat dapat 

membayangkan alur cerita sambil melihat sendiri tokoh yang ada dalam 

alur tersebut. Pagelaran ini akan diakan di Taman Budaya Yogyakarta 
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(TBY) yang memiliki kapasitas 500-800 penonton. Pemilihan tempat ini 

juga dilakukan secara seksama sesuai dengan kebutuhan akan pagelaran 

ini, kebutuhan yang dimaksud seperti ruang lingkup penonton, parkiran, 

ruang make up dan keadaan panggung yang dapat membantu tim produksi 

agar dapat mendesain panggung sesuai dengan alur cerita yang akan 

ditampilkan.  

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah mengacu pada latar belakang yang ada pada 

penyusunan proyek akhir seperti: 

1. Sulitnya mencari tema cerita bagi mahasiswa Tata Rias dan 

Kecantikan angkatan 2009 melakukan pergelaran tugas akhir  yang 

akan mengangkat beberapa cerita dongeng. 

2. Bergesernya dongeng klasik yang digantikan oleh cerita-cerita anak 

modern. 

3. Belum adanya pergelaran tata rias fantasi dan karakter yang 

mengangkat cerita dongeng. 

4. Susahnya membuat sebuah pertunjukan yang menarik bagi audince. 

5. Sulit untuk memberikan kostum atau busana yang nyaman bagi Jin 

agar dapat menampilkan sifat dan karakternya yang diinginkan. 

6. Pemilihan warna, teknik pengaplikasian kosmetika yang akan 

dikenakan oleh Jin. 

7. Penataan rambut yang sesuai tokoh Jin yang melakukan banyak 

gerakan pada saat diatas panggung. 
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C. Batasan Masalah 

Cerita Aladin dan Jasmine ini terdiri dari beberapa kisah. Dari 

beberapa kisah tersebut para tokoh memiliki karakter yang berbeda. 

Proyek akhir ini membatasipermasalahan pengembangan yang ada pada 

riasan wajah, penataan rambut/sanggul, body painting, dan aksesoris Jin. 

Salah satu masalah yang ada adalah karakter yang ada pada tokoh 

Jin dalamcerita Aladin dan Jasmine yaitu sosok Jin yang murah hati, baik, 

dan tidak pernah merasa dimanfaatkan oleh Aladin padahal semua 

perubahan yang terjadi dalam hidup Aladin adalah karena kebaikan dari 

Jin tersebut.  

D. Rumusan Masalah 

Seperti yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang 

masalah maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang ada dalam 

tokoh Jin adalah: 

1. Bagaimana merancang tata rias wajah untuk karakter, penataan rambut, 

body painting dan kostum yang akan digunakan oleh Jin dalam cerita 

Aladin dan Jasminepada pertunjukan Fairy Tales of Fantasy? 

2. Bagaimana menerapkan tata rias wajah untuk karakter, penataan 

rambut, body painting dan kostum Jin dalam cerita Aladin dan Jasmine 

pada pertunjukan Fairy Tales of Fantasy? 

3. Bagaimana menampilkan tata rias karakter untuk tokoh Jin dalam 

cerita Aladin dan Jamine pada pertunjukan Fairy Tales of Fantasy? 
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E. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas maka tujuan yang 

dapat diambil dalam proyek akhir ini adalah: 

1. Merancang tata rias wajah untuk karakter, penataan rambut, body 

paintingdan kostum yang akan digunakan oleh Jin dalam cerita Aladin 

dan Jasmine. 

2. Menerapkan tata rias wajah untuk karakter, penataan rambut, body 

paintingdan kostum yang akan digunakan oleh Jin dalam cerita Aladin 

dan Jasmine. 

3. Menampilkan tata rias karakter untuk tokoh Jin dalam cerita Aladin 

dan Jasmine pada pertunjukan Fairy Tales of Fantasy. 

F. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam proyek akhir ini adalah: 

1. Bagi Penyusun 

a. Mendorong kreativitas penulis dalam menciptakan karya–karya 

yang baru dan inovatif. 

b. Dapat menerapkan berbagai kemampuan, keahlian dan pengetahuan 

yang dimiliki untuk menciptakan sebuah karya. 

c. Dapat mengekspresikan kreativitas dalam merias dan membentuk 

karakter yang sesuai dengan penokohan yang ada. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Melahirkan ahli kecantikan yang profesionaldan mampu bersaing 

dengan dunia luar. 
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b. Mempromosikan kepada masyarakat luas tentang Prodi Tata Rias 

dan Kecantikan melalui pagelaran Fairy Tales Of Fantasy. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Mengetahui bahwa adanya jurusan Tata Rias dan Kecantikan yang 

mampu mencetak perias handal yang profesional. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya anak–anak 

tentang berbagai cerita yang diangkat dalam pergelaran Fairy 

Tales Of Fantasy. 

c. Memberikan wacana yang tidak diketahui masyarakat umum pada 

jurusan Tata Rias dan kecantikan seperti make up fantasi, make up 

panggung, body painting, sanggul gala dan penataan rambut 

seperti yang karakter tokoh Jin yang diciptakan dalam pergelaran 

Fairy Tales Of Fantasy. 

G. Keaslian Gagasan  

Penulisan proyek akhir dengan judul Rias Karakter Tokoh Jin Pada 

Cerita Aladin Dan Jasmine Dalam Pergelaran Fairy Tales Of Fantasyini 

mendapat sumber ide dalam cerita Aladin dan Jasmine. Penulis akan 

mengembangkan karakter penokohan melalui make up yang dikenakan, 

penataan rambut, body painting, busana yang dikenakan atau bahkan 

aksesoris yang akan dikenakan. Semua ide ini penulis wujudkan 

semaksimal mungkin sebagai pembuktian keaslian dari proyek akhir ini. 

Penulisan poroyek akhir ini asli dari gagasan penulis sendiri dan tidak 

terdapat gagasan atau karya orang lain. 


