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1.Kompetensi: Rias Pengantin Gaya Solo Putri
Mahasiswa dapat :
a.
b.

Melakukan diagnosa wajah
Melakukan aplikasi make up dasar

c.

Melakukan aplikasi make up decorative

d.

Melakukan pembuatan sanggul
e.

f.

Melakukan pemasangan ornament rambut
Melakukan pemakaian tata busana dan perhiasannya

2.Sub Kompetensi
a. Menganalisa bentuk wajah untuk dapat mengkoreksi bagian-bagian wajah
(hidung, mata, bibir, rahang, alis, pipi)
b. Mengaplikasikan make up dasar untuk pengantin yang terdiri foundation,
bedak tabor, bedak padat
c. Mengaplikasikan make up decotative yang terdiri dari riasan mata, riasan pipi,
riasan bibir dan paes
d. Mengaplikasikan penyasakan, pemasangan cemara, dan pembentukan
sanggul
e. Memasang ornament rambut meliputi pemasangan bunga segar dan
perhiasan pada rambut
f. Memakaikan kain, kebaya dan perhiasan kalung, gelang, cincin
3.Dasar Teori:

1.

Alat/Instrumen/Aparatus/Bahan/Kosmetik:
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Penjepit bulu mata
Sisir sasak
Sisir sikat
Jepit hitam kecil lurus
Jepit hitam besar
gelombang
Harnal besar dan kecil
Jepit bebek

1 buah
1 buah
1 buah
secukupnya
secukupnya
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Untuk melentikan bulu mata
Untuk menyasak rambut
Untuk menghaluskan sasakan
Untuk menjepit rambut
Untuk menjepit rambut

secukupnya Untuk menguatkan sanggul
6 buah
Untuk menjepit sementara rambut

Bahan yang diperlukan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama bahan
Kapas
Tissu
Handuk kecil
Hair bando
Waslap/spon
masker
Bulu mata palsu
Karet gelang
Harnet
Hair spray aerosol

Jumlah
secukupnya
secukupnya
2 buah
1 buah
1 buah

Kegunaan
Untuk mengangkat kotoran kosmetik
Untuk mengangkat kotoran kosmetik
Untuk menutup rambut dan menutup
dada
Agar rambut tidak ke muka
Mengangkat kosmetik

1 pasang
3 buah
3 buah
1 kaleng

Menambah ketebalan bulu mata
Untuk mengikat rambut
Untuk membungkus rambut/sanggul
Untuk mengeraskan rambut

Jumlah
secukupnya

Kegunaan
Untuk membersihkan make up mata

Kosmetik yang diperlukan
No
1

Nama kosmetik
Eye make up
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Bedak padat
Eye shadow
Pensil alis
Mascara
Eye liner pensil dan
cair
Rounge pipi
Lipstik
Pidih hitam
Lem bulu mata
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secukupnya
secukupnya
secukupnya
secukupnya
secukupnya

Mempadatkan riasan dasar
Memberi bayangan mata
Membentuk alis
Menebalkan bulu mata
Membingkai mata

secukupnya
secukupnya
secukupnya
secukupnya

Memberi kesegaran
Memberi kecerahan
Mewarnai paes
Menempelkan bulu mata palsu

Keselamatan Kerja:
1. Periksa seluruh alat yang akan digunakan,harus dalam kondisi baik dan bisa
dipergunakan serta terjaga kebersihannya.
2. Periksa kosmetik yang akan dipergunakan dengan mengecek tanggal
kadaluarsa
3. Alat dan kosmetik yang digunakan harus terjangkau saat melakukan
praktek/bekerja
4. Sterilkan alat yang akan dipakai
5. Area kerja tidak terlalu sempit sehingga memudahkan untuk bergerak
6. Selalu menjaga kebersihan area
7. Sikap badan dan body language harus luwes

5.

Langkah Kerja:
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Menghapus riasan mata dan bibir menggunakan kapas yang telah diberi eye
make up remover/ pembersih pemulas mata.Dilanjutkan dengan
pembersihan pada wajah dan leher menggunakan cleanser lalu berikan
penyegar.
Ratakan pelembab pada wajah dan leher.
Ratakan foundation pada wajah dan leher
Ratakan bedak tabur pada wajah dan leher lalu padatkan dengan bedak
padat.
Berikan eyeshadow pada mata menggunakan warna emas,coklat dan kuning
Bentuklah alis dengan pensil alis coklat
Memasang bulu mata palsu lalu diberi mascara dan eye liner
Meratakan blush on/rounge pipi
Membentuk paes dan mengisi pidih
Membentuk bibir dan mengoleskan lipstik

B. Membentuk Sanggul
1. Rambut dibagi dua, bagian depan dan bagian belakang.
2.
6.

Rambut belakang diikt ekor kuda dan rambut bagian depan disasak padat
Bahan diskusi:
Apabila memiliki kulit berjerawat pemakain

7.

Lampiran:
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