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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 Pada bab ini, akan menjelaskan mengenai beberapa metode penelitian 

yang digunakan dalam proyek tugas akhir Perancangan Buku Referensi 

Karakteristik Tata Rias Tari Surabaya Sebagai Sarana Informasi Masyarakat 

Surabaya secara lebih rinci dalam perancangan karya seperti, perolehan teknik 

pengumpulan data seperti halnya wawancara, observasi, dokumentasi, studi 

kompetitor, serta hasil analisis data yang digunakan dengan analisis SWOT, STP, 

USP, serta menentukan keyword. 

 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

4.1.1 Wawancara  

Menurut Moleong (1988:115) Percakapan yang dilakukan dengan maksud 

tertentu merupakan definisi dari wawancara. Percakapan tersebut dilakukan oleh 

dua pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan yang 

akan disampaikan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Dengan mengadakan 

wawancara mempunyai maksud seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba 

(1985: 266) antara lain, memverifikasi dan memperluas informasi yang diperoleh 

dari orang lain yang lebih mengetahui tentang yang sedang dikembangkan oleh 

peneliti. Untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dan mendalam dengan 

melakukan beberapa wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti, guru tari di 

sanggar Prastika, guru tari di sanggar Laboratorium Remo, Kepala Jurusan Tata 
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Kecantikan di SMK Negeri 8 Surabaya, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Surabaya, serta pihak-pihak lainnya yang terkait. 

Wawancara pertama dilakukan kepada guru tari di sanggar Prastika pada 

Minggu, 11 September 2016. Menurut Ibu Doni selaku seorang pengajar tari di 

sebuah sanggar Prastika, beliau menyatakan bahwa kota Surabaya mempunyai 

macam-macam tari seperti, tari Remo, tari Labas Samya, tari Sparkling Surabaya, 

tari Ning Surabaya, tari Lenggang Surabaya. Tari Remo memiliki banyak jenis 

didalamnya yaitu, Remo Bolet, Remo Jugag, Remo Monali, Remo Munalifata, 

dan lain-lain. Dalam menari tari Surabaya kostum dan tata rias mempunyai peran 

penting di dalamnya karena harus menyesuaikan penjiwaan atau karakter yang 

dibawakan oleh penari tersebut. Seperti halnya tari remo yang berkarakter tegas 

dan gagah, yang dimaksud dengan berkarakter tegas dan gagah yakni dari bentuk 

alis yang menunjukkan ketegasan penari dan pemberian jambang pada sisi kanan 

dan kiri untuk menyerupai halnya seorang laki-laki yang tegas dan gagah. 

Sedangkan untuk tari kreasi yang memiliki karakter anggun namun tajam, yang 

dimaksud dengan karakter anggun namun tajam yakni riasan wajah yang anggun 

layaknya seorang wanita yang cantik dan tajam seperti halnya pada riasan mata 

yang sengaja dibuat tajam untuk menonjolkan karakter itu sendiri. Oleh sebab itu 

untuk riasan wajah harus menyesuaikan dengan karakter dari tari Surabaya. 

Wawancara kedua dilakukan kepada guru tari di sanggar Laboratorium 

Remo pada Senin, 19 September 2016. Menurut Ibu Dini selaku seorang pengajar 

tari di sebuah sanggar Laboratorium Remo, beliau menyatakan bahwa tari remo 

merupakan tari yang sudah mempunyai gerak pakem yang harus dipatuhi 

meskipun setiap daerah ada pengembangan masing-masing dan sudah menjadi tari 
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wajib untuk menyambut kedatangan pejabat-pejabat bahkan sampai tamu dari luar 

negeri yang sedang berkunjung di Surabaya. Pada tari remo riasan wajah 

menggunakan karakter tegas dan gagah, yang dimaksud dengan tegas dan gagah 

yakni dari bentuk alis dan jambang yang berada pada sisi kanan dan kiri depan 

telinga guna untuk menonjolkan ketajaman karakter yang dibawakan oleh penari 

tersebut. Sedangkan tari kreasi seperti tari sparkling surabaya merupakan tari yang 

menampilkan warna-warna khas Surabaya seperti warna merah, biru, putih, 

kuning karena masyarakat Surabaya merupakan masyarakat yang majemuk. Dan 

tari kreasi yang lain seperti tari labas samya merupakan tari yang mempunyai 

makna berjalan bersama, jadi gerak tari labas samya ini disusun secara ringan 

diharapkan dalam tarian ini menciptakan interaksi antar penonton sehingga 

penonton yang menyaksikan tari ini dapat mengikuti tari tersebut, Tari-tari kreasi 

dari Surabaya tersebut juga mempunyai karakter tersendiri yakni anggun namun 

tajam, yang bermakna yakni dari segi riasan wajah yang memilih karakter anggun 

layaknya seorang perempuan dan tajam dari riasan mata yang dibuat tajam 

sebagai penunjang tarian yang dibawakan. Gerakan dan eksperesi diperlukan 

dalam menari untuk lebih menjiwai karakter tari tradisional yang dibawakan oleh 

penari tersebut. 

Wawancara ketiga dilakukan kepada ketua jurusan tata kecantikan SMK 

Negeri 8 Surabaya pada Rabu, 02 November 2016. Menurut Ibu Indah selaku 

ketua jurusan tata kecantikan SMK Negeri 8 Surabaya, beliau menyatakan bahwa 

tata rias memiliki beberapa tingkatan didalamnya, yakni dari tingkat dasar atau 

pertama merupakan tata rias sehari-hari, misal riasan wajah pagi hari dan malam 

hari. Kemudian ditingkat kedua merupakan tata rias wajah khusus, pada tata rias 
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tingkat terdapat tata rias cikatri, geriatri, dan panggung. Ditingkat tiga merupakan 

tata rias trampil atau kreasi seperti rias perfilman, rias wajah karakter. Tata rias 

dalam tari Surabaya ini merupakan tata rias dalam tingkat kedua yaitu rias wajah 

panggung.  Tata rias panggung dan tata rias pengantin mempunyai perbedaan di 

dalamnya, yakni tata rias panggung harus sesuai dengan karakter tokoh yang akan 

dibawakan oleh pemerannya, sedangkan tata rias pengantin harus menyesuaikan 

dengan daerah yang akan diangkat. Tata rias dalam tari sangat berpengaruh, 

karena tari harus menyesuaikan karakter yang dibawakan dan sudah menjadi 

pakem untuk tari seperti halnya tari remo yang membawakan karakter tegas dan 

gagah. Dalam tari remo perempuan maupun laki-laki harus tetap menyesuaikan 

karakter remo yang sudah ada, penari remo perempuan harus mengikuti riasan 

penari remo laki-laki. Tidak hanya sesuai karakter, tata rias tari di setiap masing-

masing daerah berbeda dan mempunyai ciri khas tersendiri. 

Wawancara keempat dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Surabaya pada Jumat, 16 Desember 2016. Menurut Bapak Heri Purwadi selaku 

Kepala Sesi Seni dan Budaya, beliau menyatakan bahwa kesenian tari harus 

senantiasa dijaga dan dilestarikan karena tari merupakan kebudayaan yang 

dimiliki oleh setiap daerah masing-masing. Dengan adanya program pelestarian 

dan pengembangan, itu merupakan upaya pemerintah kota Surabaya dalam 

membangun pelestarian kebudayaan seperti halnya tari yang ada di Surabaya. 

Perkembangan tari di Surabaya saat ini sangat baik, karena pemerintah kota 

Surabaya setiap tahunnya mengadakan festival cipta karya tari Surabaya yang 

bertujuan untuk mengukur sejauh apakah kreatifitas anak muda saat ini dan untuk 

mengukur kreatifitas sanggar-sanggar di Surabaya dalam menciptakan tari kreasi 
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dengan ide-ide baru tapi tidak meninggalkan kesan kebudayaan di dalamnya. 

Selama ini adanya media informasi atau buku hanya menampung tentang tari 

tradisional, akan tetapi media informasi atau buku yang membahas tentang 

karakteristik tari Surabaya jarang ditemukan atau jumlah produksi yang tidak 

banyak. Karena media informasi atau buku yang membahas tentang karakteristik 

tari Surabaya sangatlah penting untuk sebuah pembelajaran di kemudian hari. 

Buku dapat memicu emosional bagi pembacanya, oleh sebab itu buku dapat 

dimanfaatkan hingga esok anak cucu kita untuk mengetahui kebudayaan yang 

dimiliki oleh kota Surabaya ini. 

 

4.1.2 Observasi (Pengamatan) 

Menurut Moleong (1988:107), seperti yang dikemukakan oleh Guba dan 

Lincoln (1981:191-193) observasi atau pengamatan merupakan teknik 

pengumpulan data yang berdasarkan pada pengalaman secara langsung, melihat 

dan mengamati peristiwa atau perilaku yang terjadi pada keadaan sebenarnya, 

mencatat peristiwa yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional yang 

diperoleh langsung melalui data, dapat membantu peneliti untu mengerti situasi-

situasi yang rumit. Maka dari itu pengamatan dalam penelitian sangat diperlukan 

untuk mengoptimalkan kemampuan dari segi kepercayaan, perhatian, perilaku, 

dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan pengamatan yang mendalam dengan 

melakukan observasi pada Gedung Kesenian Cak Durasim. 

Pengamatan  pertama dilakukan pada Gedung Kesenian Cak Durasim, Jalan 

Genteng Kali No.85 Surabaya pada Senin, 19 September 2016. Banyak hal yang 

ditemui oleh peneliti mengenai tari Surabaya ketika sedang berada di sanggar tari. 
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Kebanyakan yang mengikuti kesenian tari dari kalangan anak-anak hingga 

kalangan remaja. Mereka sangat antusias dan bersemangat untuk mengikuti 

pembelajaran tari tersebut. Dengan diajarkan oleh guru yang sudah mahir dalam 

bidang menari, maka anak-anak yang mengikuti tari tersebut dengan cermat 

sangat memperhatikan gerakan-gerakan yang diajarkan oleh guru tari tersebut. 

Tidak hanya gerakan-gerakan saja yang harus diperhatikan, namun mereka harus 

menghafal setiap gerakan yang diiringi oleh lagu tradisional sebagai pendukung 

tari Surabaya agar tetap berirama. Kebanyakan dari mereka yang mengikuti 

belajar menari tersebut adalah dari keinginan mereka sendiri, dan karena di 

sekolah mereka juga diajarkan kesenian tari Surabaya, maka dari itu mereka ingin 

memperdalam belajar menari melalui sanggar tari yang ada di Gedung Kesenian 

Cak Durasim. 

Selain itu, aktifitas belajar menari terdapat macam-macamnya seperti halnya 

tari remo yang dikhususkan untuk anak-anak berusia 7 tahun hingga usia 12 tahun 

mereka diajarkan tari remo dasar yang tidak terlalu rumit dalam gerakannya, 

karena di usia mereka harus melalui beberapa pembelajaran yang mudah dihafal 

dan di ingat yang bertujuan agar mereka lebih giat dalam belajar menari 

tradisional tersebut. Sedangkan, tari remo yang dikhususkna untuk remaja berusia 

13 tahun hingga usia 18 tahun mereka diajarkan tari remo yang lebih rumit dalam 

hal gerakan-gerakan yang lebih banyak dari tari remo dasar yang diajarkan untuk 

anak-anak. Namun meskipun lebih rumit tapi antusias remaja tersebut tidak 

membuat mereka menyerah dengan belajar menari, bahkan mereka tidak kalah 

semangat dari anak-anak yang berusia 7 tahun hingga usi 12 tahun. 
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Pengamatan  kedua dilakukan pada SMK Negeri 8 Surabaya pada Senin, 02 

November 2016. Peneliti melakukan pengamatan pada kelas XI jurusan Tata 

Kecantikan Kulit yang sedang melakukan praktikum tata rias karakter. Banyak hal 

yang ditemui oleh peneliti mengenai tata rias karakter tersebut. Siswa SMK 

Negeri 8 Surabaya yang sedang melakukan praktikum merias wajah karakter 

mengikuti dengan teliti dan hati-hati. Dengan peralatan dan bahan yang 

disediakan dari sekolah itu sendiri sebagai penunjang kegiatan praktikum tata rias 

karakter tersebut. Sebelum dilakukannya praktikum, guru melakukan demo 

terlebih dahulu sesuai dengan tema yang akan dilakukan dan untuk ditirukan atau 

dicontoh oleh siswanya. Setelah hasil tata rias karakter mereka sudah jadi, hasil 

tersebut dibawa ke guru mereka untuk dinilai hasil akhir yang sudah dilakukan 

oleh para siswa tata kecantikan tersebut. 

 

4.1.3 Dokumentasi 

Menurut Djaelani (2013:88), suatu catatan tertulis atau gambar yang di 

abadikan tentang sesuatu yang sudah terjadi merupakan arti dari dokumen. Fakta 

dan data yang tersimpan daalam bentuk dokumentasi merupakan pengertian yang 

lain dari dokumen. Data yang diperoleh sebagian besar adalah berbentuk laporan, 

simbol, foto, sketsa, maupun data lain yang tersimpan. Dokumentasi memberi 

peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi sebagai 

penguat data observasi dan wawancara dalam membuat interprestasi dan 

kesimpulan karena dokumentasi tak terbatas pada ruang dan waktu. Untuk 

mendapatkan hasil dokumentasi dengan melakukan pengamatan dan di 

dokumentasikan pada Gedung Kesenian Cak Durasim.  
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Gambar 4.1 Tari Remo di Sanggar Laboratorium Remo 

(Sumber : Olahan Hasil Peneliti, 2016) 

Dokumentasi pertama dilakukan pada sanggar Laboratorium Remo yang 

berada di Jalan Genteng Kali No.85 Surabaya pada Minggu, 19 September 2016. 

Peneliti mengambil hasil dokumentasi yang diperoleh dari pelatihan tari remo 

pada sanggar Laboratorium Remo. Pelatihan tari remo tersebut banyak diikut oleh 

kalangan anak-anak berusia 7 tahun sampai dengan berusia 12 tahun atau sekitar 

Sekolah Dasar kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selain anak-anak, tari remo tersebut 

juga banyak diminati oleh kalangan remaja maupun dewasa. Mereka yang 

mengikuti kegiatan tari remo tersebut sangat berantusias dalam melakukan 

gerakan-gerakan yang diajarkan oleh pemandu tari remo tersebut. 
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Gambar 4.2 Tari Tradisional di Gedung Kesenian Cak Durasim 

(Sumber: Olahan Hasil Peneliti, 2016) 

Dokumentasi dilakukan pada Gedung Kesenian Cak Durasim, Jalan Genteng 

Kali No.85 Surabaya pada Minggu, 13 November 2016. Peneliti mengambil hasil 

dokumentasi yang diperoleh dari workshop tari yang diadakan pada Gedung 

Kesenian Cak Durasim Surabaya. Pada workshop tersebut banyak kalangan 

dewasa yang mengikuti kesenian tari. Sambl mengikuti giliran untuk tampil dalam 

workshop, mereka juga ingin menyaksikan yang sedang menari di panggung 

workshop tersebut. 
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4.2 Studi Kompetitor 

 

Gambar 4.3 Cover Buku Basic Personal Make-up 

(Sumber : Buku Puspita Martha, 2009) 

Dalam buku “Basic Personal Make-up” memaparkan berbagai macam-

macam tata rias wajah. Buku ini ditulis oleh Puspita Martha. Puspita Martha 

merupakan sebuah nama dari Puspita Martha International Beauty School yang 

berkembang menjadi sekolah atau kursus tentang kecantikan yang ternama di 

Indonesia dan didirikan oleh Dr. Martha Tilaar pada tahun 1970 di Jakarta. 

(http://www.puspitamartha.ac.id/) 

Selain macam-macam tata rias, buku ini juga menyajikan tutorial atau step by 

step cara merias wajah yang benar dan sesuai dengan karakternya. Di dalam buku 

tersebut terdapat tata rias wajah yakni merias wajah sehari-hari, merias wajah 

sesuai dengan bentuk wajah, sampai dengan merias wajah panggung. Dengan 

mencantumkan tutorial cara merias wajah yang benar di dalamnya, sehingga dapat 

menambah wawasan bagi pembaca buku tersebut. 
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Gambar 4.4 Isi dan Layout Buku Basic Personal Make-up 

(Sumber : Buku Puspita Martha, 2009) 

Pada gambar 4.4 diatas merupakan isi dan layout dari buku yang dituis oleh 

Puspita Martha tersebut. Buku ini tidak hanya mencantumkan cara-cara merias 

wajah yang benar dan menarik, namun juga terdapat penjelasan tentang tata rias 

itu sendiri, jadi buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi konsumen yang 

ingin tahu tentang tata rias wajah. 

Dengan mempelajari konten, layout, dan penulisan sebuah karya buku 

referensi yang akan digunakan, mulai dari penyusunan layout, penyajian konten 

yang dibutuhkan, penggunaan warna, penggunaan typeface, maupun penggunaan 

bahasa, dapat memenuhi kebutuhan pasar dan dapat menarik daya minat baca bagi 

target audience. 

Yang menjadi kekuatan dalam buku “Basic Personal Makeup” ini adalah 

dapat menjadi sumber pengetahuan bagi konsumen yang ingin atau yang 

penasaran dengan cara merias wajah yang benar. Selain itu juga dapat menjadi 

acuan bagi Make up Artist yang masih dalam tahap pembelajaran dan ingin 

menekuni secara mendalam tentang bidang tata rias. 
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Gambar 4.5 Layout Tutorial Tata Rias Buku Basic Personal Makeup 

(Sumber: Buku Puspita Martha, 2009) 

Pada gambar 4.5 diatas merupakan layout tutorial merias wajah dari buku 

Basic Personal Makeup. Langkah demi langkah dijelaskan cara dan penggunaan 

tata rias yang benar. Selain cara dan penggunaan, dalam buku ini juga 

menjelaskan bahan apa saja yang harus digunakan dalam merias wajah. Tujuan 

mencantumkan tutorial tata rias di buku ini yakni sebagai pembelajaran bagi 

target audience yang ingin belajar tentang merias wajah. Dengan buku ini dapat 

membantu konsumen sebagai acuan pembelajaran tata rias. Dan dapat digunakan 

sampai di masa yang akan datang. 
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4.3 Konsep dan Keyword 

4.3.1 Analisis STP (Segmentasi, Targeting, Positioning) 

1. Segmentasi 

Dalam perancangan buku referensi Tata Rias Tari di Surabaya, khalayak 

sasaran atau target yang dituju adalah : 

a. Demografis 

Usia  : Remaja Perempuan sampai dengan Dewasa 

(18 tahun – 40 tahun) 

Pekerjaan : Mahasiswi, Ibu Rumah Tangga, Wanita Karir 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Kelas Sosial : Kelas menengah dan menengah keatas 

b. Geografis 

Wilayah  : Kota Surabaya, Jawa Timur. 

Ukuran Kota : Besar / Metropolitan 

Negara  : Indonesia 

c. Psikografis 

Gaya Hidup : Mengacu pada yang menyukai hal dalam bidang tata 

                           rias atau make up dan tari. 

Kepribadian : Kalangan remaja dan dewasa yang mempunyai 

                           keinginan untuk mendalami teknik merias wajah. 
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2. Targeting 

Target yang dituju pada perancangan buku referensi Tata Rias Tari di Surabaya 

ini adalah kalangan menengah sampai dengan kalangan menengah keatas yang 

cenderung menyukai hal dalam bidang tata rias atau makeup dan tari, berstatus 

mahasiswa, ibu rumah tangga, maupun wanita karir. 

3. Positioning 

Dalam perancangan buku referensi Tata Rias Tari di Surabaya ini 

memposisikan sebagai buku acuan atau buku literature dalam bidang tata rias atau 

makeup tari dengan penjelasan karakteristik di setiap tata riasnya. 

 

4.3.2 Unique Selling Proposition (USP) 

Menurut Porter (1992: 114), alasan mendasar yang menyebabkan sebuah 

aktivitas menjadi lebih unik, sejumlah penentu, sejala dengan penentu biaya yakni 

untuk menentukan keunikan sebuah produk. Keunggulan dari buku referensi Tata 

Rias Tari di Surabaya yakni memberikan informasi mengenai karakter tata rias 

dari setiap tari yang ada di Surabaya. Dalam perancangan buku referensi tersebut 

dikemas dengan teknik fotografi untuk memberikan hasil gambar asli atau real 

picture agar lebih jelas dan detail dalam buku referensi karakteristik tata rias 

tersebut. Selain itu, perancangan buku referensi ini juga mencantumkan proses 

atau tutorial dari merias wajah itu sendiri, dan juga mencantumkan detail make up 

dari setiap bagian wajah serta penjelasan tentang karakteristik dari make up 

tersebut. 
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4.3.3 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treath) 

Menurut Rangkuti (2013: 20) SWOT adalah sebuah singkatan dari, S adalah 

Strength atau Kekuatan, W adalah Weakness atau Kelemahan, O adalah 

Opportunity atau Kesempatan/peluang, T adalah Threat atau Ancaman. Definisi 

analisis SWOT merupakan dalam kondisi saat ini proses analisis faktor-faktor 

strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman). Logika yang 

berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan usaha untuk 

pengambilan keputusan strategi yang terbaik berdasarkan analisis SWOT. Untuk 

menentukan sebuah keyword dan konsep perlu menganalisis SWOT yang 

mendukung penelitian ini. 

1. Strength (Kekuatan) 

Buku bersifat pribadi yang dapat dibaca oleh semua kalangan tanpa terkendala 

faktor tertentu dan buku juga media yang mudah untuk ditemukan misalnya 

media lain seperti internet untuk mengakses informasi harus membutuhkan 

biaya. Pada perancangan buku referensi ini mengkombinasikan antara verbal 

dan visual yang mengutamakan pada teknik fotografi. Perancangan buku 

referensi ini bertujuan untuk mengenalkan kepada kalangan masyarakat 

terutama pada kalangan perempuan atau akademisi mengenai karakteristik tata 

rias tari di Surabaya yang selama ini jarang sekali ditemukan. 

2. Weakness (Kelemahan) 

Perancangan buku referensi dibuat tidak hanya untuk kalangan tertentu saja 

misal seperti halnya untuk bahan pustakawan yang hanya ditemukan di 

perpustakaan karena media buku referensi jarang ditemukan dan tidak mudah 

mendapatkannya di pasaran, buku referensi diproduksi dengan jumlah yang 
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terbatas. Buku referensi selain bagi masyarakat dapat memperoleh informasi 

tentang karakteristik tata rias tari tradisional sebagai suatu obyek pembelajaran 

dan diketahui oleh masyarakat. Tidak begitu banyak buku referensi membahas 

tentang karakteristik tata rias tari Surabaya sehingga dibutuhkan adanya buku 

referensi untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang karakteristik itu 

sendiri.  

3. Opportunity (Peluang) 

Dengan adanya buku referensi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan 

dan petunjuk yang mengandung informasi penting dan dapat digunakan sebagai 

buku yang mendukung untuk pembelajaran khususnya yang ingin belajar 

bagaimana karakteristik tata rias pada tari di Surabaya tersebut. karena buku 

referensi yang jumlah produksinya sangat terbatas dan tidak mudah untuk 

ditemukan, maka diharapkan buku referensi ini dapat menambah koleksi buku 

referensi yang dibutuhkan dan dapat bermanfaat untuk masyarakat mengenai 

karakteristik tata rias tari Surabaya. 

4. Threat (Ancaman) 

Adanya buku referensi diluar sana dengan pembahasan yang cukup luas dan 

lebih lengkap untuk bahan pustakawan sehingga buku referensi ini dibutuhkan 

adanya penelitian mendalam agar pembahasannya sesuai dengan apa yang 

diangkat. Juga tidak banyak produksi buku referensi yang membahas 

karakteristik tata rias tari di Surabaya. 
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4.3.4 Tabel Analisis SWOT 

Tabel 4.1 Analisis SWOT 

 

 (Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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4.3.5 Keyword 

Berdasarkan penelitian terhadap analisis data yang telah dilakukan 

pemilihan kata kunci atau keyword. Pada pemilihan keyword penelitian ini 

diambil berdasarkan hasil pengumpulan data seperti halnya wawancara, observasi, 

dokumentasi, STP, Unique Selling Proposition, dan studi kompetitor yang telah 

dilakukan dan terkumpul. 

Setelah mendapatkan hasil pengumpulan data, maka masing-masing hasil 

data tersebut dimasukkan ke dalam tabel analisis SWOT kemudian data tersebut 

diolah kembali dengan menggunakan teknik analisis SWOT yang nantinya 

dijadikan sebagai sebuah sajian data yang dapat menentukan strategi utama yang 

digunakan dalam perancangan sebuah buku referensi. 

Dari hasil data-data yang sudah terkumpul, maka kita juga dapat 

menentukan STP (Segmentasi, Targeting, Positoning) beserta USP (Unique 

Selling Proposition) yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan yakni 

perancangan buku referensi karakteristik tata rias tari Surabaya. Setelah 

melakukan perencanaan STP dan USP, kemudian hasil data yang diperoleh dari 

analisis STP, analisis SWOT, dan USP akan digunakan untuk menentukan atau 

pemilihan kata kunci atau keyword.  Untuk dapat mengetahui penjabaran secara 

terperinci pemilihan kata kunci tersebut dapat dilihat pada penjelasan keyword 

pada gambar 4.6 berikut ini. 
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4.3.6 Deskripsi Keyword 

Pemilihan kata kunci atau keyword berdasarkan hasil pengumpulan data 

seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kompetitor yang kemudian 

dianalisis hingga menjadi STP (Segmentasi, Targeting, Positioning), USP, dan 

analisis SWOT. Dalam analisis tersebut kemudian didapatkan kata kunci atau 

keyword di setiap masing-masing analsis data yang kemudian menjadi sebuah 

kata kunci atau keyword yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Setelah ditemukan dari masing-masing analisis tersebut maka ditentukanlah 

sebuah kata kunci atau keyword yakni “Classic”, yang mempunyai arti dalam 

Bahasa Indonesia yang berarti klasik. Klasik dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia yang berarti bahwa mempunyai nilai atau mutu yang diakui dan 

menjadi tolak ukur kesempurnaan yang abadi. Keyword klasik tersebut didapatkan 

dengan menggunakan pengembangan beberapa kata kunci yang ditemukan pada 

hasil analisis data. 

Dari analisis STP, didapatkan target pasar yang dituju untuk buku referensi 

karakteristik tata rias tari di Surabaya yakni perempuan yang berusia 18 tahun 

hingga usia 40 tahun, perempuan yang menyukai hal dalam bidang tata rias dan 

menekuni dalam bidang tari. Untuk mewakili kata kunci dari STP maka munculah 

kata kunci “Rasa Ingin Tahu” dan “Berkelompok”, kata kunci tersebut didapatkan 

berdasarkan sifat remaja yang selalu ingin tahu tentang apa yang belum ia ketahui 

atau tentang apa yang ingin ia tekuni, dan sifat remaja saat ini juga memiliki sifat 

berkelompok karena remaja lebih sering berkelompok dengana teman sebayanya 

dibandingkan menyendiri atau individual. Dari kedua kata kunci tersebut 

kemudian disimpulkan menjadi satu kata kunci yakni “Eksploratif”. Kata 
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Eksploratif mempunyai arti bahwa remaja yang suka berkelompok dan 

mempunyai sifat yang ingin tahu maka remaja tersebut dapat mengeksplorasikan 

untuk menemukan sesuatu yang ia ingin ketahui bersama teman-teman sebayanya 

maupun orang lain. 

Dari analisis SWOT, Potensi buku referensi karakteristik tata rias tari 

tradisional sangat minim jumlah produksinya, bahkan jarang ditemukan buku 

yang membahas tentang karakteristik tata rias tari Surabaya tersebut. Hal ini 

memunculkan strategi utama dari analisis SWOT yakni merancang buku referensi 

karakteristik tata rias tari di Surabaya dengan menggunakan teknik fotografi untuk 

menarik daya minat baca dan memberikan informasi kepada masyarakat 

Surabaya. Dan menonjolkan event yang diadakan di Kota Surabaya. Oleh sebab 

itu ditentukanlah kata kunci yakni “minat baca”, “menyampaikan”, dan 

“pengetahuan” sebagai gambaran strategi utama. Beberapa kata kunci tersebut 

kemudian disimpulkan kembali dalam satu kata kunci yang telah ditentukan, kata 

kunci tersebut yakni “Informatif” yang dalam Bahasa Indonesia berarti 

memberikan informasi. Hal ini diperlukan adanya kemampuan untuk memberikan 

informasi terhadap masyarakat tentang karakteristik tata rias tari di Surabaya. 

Dari analisis USP, diperoleh satu keunikan tersendiri yang dimiliki oleh 

Buku referensi karakteristik tata rias tari Surabaya yaitu buku referensi ini akan 

dikemas dengan menggunakan teknik fotografi untuk menghasilkan gambar asli 

atau original agar lebih jelas dan detail pada perancangan buku referensi, serta 

mencantumkan tutorial atau step by step cara merias wajah dan memunculkan 

penjelasan karakteristik tata rias tari Surabaya. Pada analisis USP ini diperoleh 

kata kunci yakni “Kesenian” dan “Detail”. Kata kunci ini diartikan tentang detail 
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dari tari Surabaya yang menjadi kesenian untuk Kota Surabaya, karena buku 

referensi ini membahas tentang tari yang ada di Kota Surabaya. Setelah 

mendapatkan dua kata kunci maka akan disimpulkan kembali sehingga menjadi 

“Budaya” yang mengartikan bahwa detail kesenian dari tari Surabaya merupakan 

kebudayaan khsusunya dalam kesenian tari yang dimiliki oleh Indonesia sejak 

dahulu hingga saat ini yang masih dilestarikan oleh masing-masing warga disetiap 

daerahnya. 

Dari kata kunci “Eksploratif” dan “Informatif” maka dapat digabungkan 

menjadi kata kunci yaitu “Inspiratif” yang mempunyai makna dapat menimbulkan 

inspirasi yang baru dan ide-ide yang baik. Setelah itu kata kunci yang dihasilkan 

tersebut seperti Inspiratif dan Budaya dikerucutkan kembali yang mampu 

mewakili dari keseluruhan konsep perancangan buku referensi, sehingga dapat 

diperoleh kata kunci atau keyword yaitu klasik. 

 

4.3.7 Deskripsi Konsep 

Dari hasil analisis final keyword, maka konsep perancangan buku referensi 

ini adalah “klasik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, klasik 

mempunyai nilai atau mutu yang diakui dan menjadi tolak ukur kesempurnaan 

yang abadi. Kata kunci atau keyword ditemukanlah kata “klasik yang bernilai 

mutu dan mempunyai kesederhanaan yang serasi”, yang diharapkan dengan 

keyword tersebut maka perancangan buku referensi ini dapat menghasilkan sebuah 

karya yang bernilai mutu atau suatu karya yang berharga dan mengandung 

kesederhanaan namun serasi untuk masa sekarang hingga masa yang akan datang. 

Oleh sebab itu, kata kunci atau keyword sesuai dengan konsep yang digunakan 
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dalam “Perancangan Buku Referensi Karakteristik Tata Rias Tari Surabaya 

Dengan Teknik Fotografi Sebagai Sarana Informasi Masyarakat Surabaya”, 

sehingga pada perancangan karya ini menjadikan Buku Referensi Karakteristik 

Tata Rias Tari di Surabaya dengan menggunakan desain yang klasik namun akan 

dirancang dengan baik sehingga dapat menarik minat pembaca dan dapat 

memberikan informasi untuk masyarakat Surabaya tentang karakteristik tata rias 

tari Surabaya. 

Konsep dari klasik mempunyai pengertian bahwa dengan adanya buku 

referensi yang membahas tentang karakteristik tata rias tari Surabaya maka 

masyarakat akan mengetahui bagaimana karakter dari setiap tari yang ada di Kota 

Surabaya, dan dapat sebagai media pembelajaran tentang merias wajah karakter. 

Klasik sendiri bermakna yakni sesuatu yang mempunyai nilai atau mutu yang 

diakui dan menjadi tolak ukur kesempurnaan yang abadi bersifat kesederhanaan 

dan serasi. 

 

4.4 Perancangan Kreatif 

4.4.1 Tujuan Kreatif 

Pada perancangan buku referensi karakteristik tata rias tari Surabaya sebagai 

sarana memberikan informasi kepada masyarakat kota Surabaya dengan 

memberikan suguhan gambar asli yang dihasilkan dari teknik fotografi, sehingga 

dapat menarik daya minat pembaca untuk membaca buku referensi tersebut. Yang 

mampu memberikan niai-nilai yang dapat menghasilkan ilmu, sehingga setelah 

buku ini nanti jadinya akan menginformasikan dan dapat meningkatkan rasa 

keingintahuan masyarakat Kota Surabaya dalam bidang tata rias. Selain buku 
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referensi yang menjadi media utama, maka dilakukan pula perancangan media 

pendukung. Media pendukung untuk menunjang perancangan buku referensi 

karakteristik tata rias tari di Surabaya, Media pendukung tersebut meliputi x-

banner, kartu nama, poster, dan sticker. Oleh karena itu agar menghasilkan buku 

referensi yang baik dan sesuai maka dibutuhkan sebuah konsep yang matang dan 

masuk akal untuk melakukan proses perancangan. 

Perancangan buku referensi nantinya akan dirancang sesuai berdasarkan 

keyword yang telah ditentukan sebelumnya yakni klasik. Dengan menggunakan 

keyword klasik, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan media pembelajaran 

bagi masyarakat Surabaya yang ingin belajar tentang merias atau untuk 

mengetahui tentang bidang tata rias wajah dan dapat dijadikan buku yang 

mempunyai nilai dan mutu yang bersifat kesederhanaan namun serasi. 

 

4.4.2 Strategi Kreatif 

Dalam penciptaan buku referensi karakteristik tata rias tari ini diperlukan 

adanya strategi kreatif yang bertujuan agar masyarakat Surabaya tertarik sehingga 

dapat menimbulkan daya minat membaca buku dan memberikan informasi dalam 

hal membaca buku. Selain itu dengan menggunakan bahasa yang verbal untuk 

headline dan bodycopy yang disusun dengan tatanan huruf dan penggunaan warna 

yang sesuai dengan konsep serta dalam pemilihan layout dengan komposisi yang 

tepat pada letak dan penempatannya, sehingga diharapkan dapat menunjang daya 

tarik dari buku referensi ini. Selain itu pembaca juga dimudahkan untuk 

memahami yang ada pada buku refrensi ini dengan menampilkan foto atau 

gambar yang mendukung. 
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Adapun penjabaran dari masing-masing strategi kreatif yang akan 

diterapkan pada buku ini, yakni : 

1. Ukuran dan Halaman Buku 

Jenis Buku  : Buku Referensi, Tata Rias, Tari Tradisional 

Dimensi Buku : 21 cm x 21 cm 

Jumlah Halaman : 50 halaman 

Gramatu buku : AP190gr 

Gramatur Cover : AP310gr + laminasi Doff 

Finishing  : Soft Cover 

Dalam perancangan buku referensi karakteristik tata rias tari Surabaya ini 

menggunakan dimensi 21 cm x 21 cm dengan posisi kotak atau persegi. Hal ini 

dilakukan dengan pertimbangan agar foto yang diaplikasikan dalam buku ini 

mempunyai keleluasaan dalam penampilan gambar serta penempatannya karena 

foto yang digunakan mayoritas akan berorientasi persegi. Disisi lain buku ini 

ditujukan untuk memberikan referensi terkait objek yang diteliti. Maka, informasi 

yang disuguhkan bersifat padat dan lugas pada hal-hal yang penting saja. 

Finishing untuk buku referensi tersebut menggunakan soft cover. Karena dengan 

tujuan agar memudahkan target audience untuk membawa buku referensi kemana 

saja dan dapat digunakan berulang-ulang.  

2. Jenis Layout 

Jenis layout yang digunakan dalam buku ini mengadaptasi dari jenis layout 

yang digunakan pada iklan cetak. Mengacu pada konsep klasik, maka jenis layout 

untuk buku referensi ini adalah Jumble Layout dan Story Board Layout, yang 

dimaksud dengan Jumble Layout adalah penyajian tata letak pada layout tersebut 
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merupakan kebalikan dari Sircus Layout yang beberapa komposisi gambar 

maupun teksnya disusun secara beraturan, pemilihan jenis layout tersebut karena 

Jumble Layout mempunyai bentuk layout yang beraturan atau simetris antara satu 

dengan yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Story Board Layot 

adalah dimana penyajian tata letak pada layout ini merupakan yang sesuai dengan 

namanya mengandung unsur cerita yang dirancang secara kreatif untuk 

menyampaikan pesannya, dengan terdiri beberapa panel yang simetri. Karena 

jenis layout ini memungkinkan penggunaan gambar dengan porsi yang lebih 

dominan. 

3. Judul 

Headline atau judul pada buku referensi karakteristik tata rias ini adalah 

“Dibalik Tata Rias Tari Surabaya”. Kata ini dipilih berdasarkan dari pertimbangan 

dari kata “karakteristik” yang mempunyai maksud Dibalik Tata Rias Tari 

Surabaya adalah terdapat karakteristik tersendiri dari tata rias tari di Surabaya 

yang sesuai dengan karakter yang dibawakan.. 

4. Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam perancangan buku referensi karakteristik tata 

rias tari Surabaya ini menggunakan Bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa 

baku dan formal. Karena penggunaan Bahasa Indonesia merupakan sudah menjadi 

Bahasa yang umum, dengan kosakata pilihan yang mampu mempersuasif yang 

ditujukan pada masyarakat umum dan dapat memudahkan target audience dalam 

memahami buku referensi tersebut. 
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5. Warna 

Pemilihan warna yang digunakan dalam proses perancangan buku referensi 

karakteristik tata rias tari Surabaya ini adalah menggunakan warna yang sesuai 

dengan konsep klasik. Oleh sebab itu dengan menggunakan warna-warna yang 

menunjukkan kesan “klasik”, Maka peneliti menggunakan karakter klasik, soft 

atau tidak elegan, mempunyai warna kealamian, dan warna yang diharapkan dapat 

menunjukkan klasik sebagai sumber utamanya. 

Dengan pemilihan warna coklat digunakan untuk mewakili yang identik 

dengan kebudayaan. Dalam psikologi warna, warna coklat memberikan kesan tua, 

sederhana dan hangat. Selain warna coklat, pemilihan warna lain yang kedua  

untuk perancangan buku referensi yakni warna orange. Warna orange itu sendiri 

yang mempunyai makna bahwa warna orange melambangkan kehangatan dan 

optimisme. Dan pemilihan warna yang ketiga menggunakan warna krem, warna 

krem sendiri mempunyai makna yakni kelembutan dan klasik. Oleh sebab itu, 

dengan pemilihan warna yang tepat dan sesuai maka dalam perancangan buku 

referensi ini diharapkan dapat menjadi buku referensi yang berkonsep tentang 

klasik yang bernila mutu dan memiliki sifat kesederhanaan namun serasi sebagai 

buku acuan yang membahas tentang kesenian tari yang ada di Kota Surabaya. 

Sehingga warna yang digunakan untuk perancangan buku referensi 

karakteristik tata rias tari Surabaya adalah warna yang lembut, hangat, dan klasik 

yang didominasi dengan warna coklat, orange, dan krem. Dengan pemilihan 

ketiga warna tersebut, sehingga dapat menimbulkan kesan klasik pada 

perancangan buku referensi karakteristik tata rias tari Surabaya seperti 

ditunjukkan pada gambar berikut. 
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Gambar 4.7 Warna Terpilih 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

6. Tipografi 

Untuk pemilihan typeface yang diaplikasikkan pada beberapa media seperti 

media utama dan media pendukung, maka nantinya berdasarkan pada sebuah 

pertimbangan yang tepat dan sesuai dengan jenis typeface konsep yang telah 

ditentukan sebelumnya, dan kemudian pemilihan typeface ini dipengaruhi oleh 

faktor Legibility atau sejauh mana baris teks dapat dibaca oleh target audience 

dan faktor Readability atau kualitas huruf harus diperhatikan apakah huruf 

tersebut mudah dibaca dan mudah ditangkap oleh pembaca.  
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Gambar 4.8 Typeface “Britannic Bold” 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Untuk pemilihan jenis typeface seperti pada gambar 4.8 untuk judul pada cover 

buku referensi. Dengan pemilihan typeface Britannic Bold yang berjenis font sans 

serif dengan tujuan agar typeface pada judul cover terlihat lebih tegas. Font ini 

memiliki karakter unik jika dipadupadankan dengan konsep klasik, karena font 

tersebut tidak terlalu elegan dan mewah jadi cocok dengan konsep perancangan 

buku referensi yang berkonsep klasik bernilai mutu dan memiliki sifat 

kesederhanaan namun tetap serasi. 
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Gambar 4.9 Typeface “Hugs and Kiss xoxo Demo” 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pemilihan jenis typeface yang kedua seperti gambar 4.9 dengan menggunakan 

font Hugs and Kiss xoxo Demo yang merupakan font berjenis script. Penggunaan 

typeface bentuk ini bertujuan untuk memberi kesan perempuan, karena typeface 

jenis ini mempunyai bentuk yang berliuk-liuk lembut seperti halnya ciri khas dari 

perempuan itu sendiri. Typeface tersebut diimplementasikan pada judul cover 

buku referensi. Font ini memiliki bentuk yang berliuk-liuk sehingga sangat cocok 

jika dijadikan font judul pada cover buku referensi, karena pemilihan font tersebut 

sesuai dengan segmentasi yakni perempuan. Font Hugs and Kiss xoxo Demo ini 

dikombinasikan dengan  font bentuk Britannic Bold yang digunakan pada judul di 

cover buku referensi agar tidak terlihat monoton. 
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Gambar 4.10 Typeface “TW Cen MT” 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pemilihan typeface ini digunakan untuk font pada teks bodycopy buku 

referensi. Dengan menggunakan typeface TW Cen MT yang termasuk jenis font 

sans serif dengan tujuan agar dpat memudahkan target audience dalam memahami 

isi dan maksud yang disampaikan dalam buku referensi tersebut. Pemilihan 

typeface yang sesuai dengan gambar 4.10 diatas mempunyai makna yakni font 

memberi kesan tegas dan mudah untuk dibaca oleh target audience. 

 

4.4.3 Strategi Media 

Media yang digunakan dalam perancangan ini dibagi menjadi dua yaitu 

media utama dan media pendukung. Media utama yang digunakan adalah buku 

referensi, sedangkan media pendukung adalah media yang digunakan untuk 

publikasi media utama yang telah dirancang. Berikut media yang digunakan : 
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1. Media Utama 

Media utama dalam perancangan ini tidak lain adalah buku karakteristik tata 

rias tari di Surabaya. Media ini dipilih karena media buku dapat memicu 

emosional bagi pembacanya dan buku juga menjadi jendela dunia. Buku ini 

dirancang dengan konsep dari keyword yang sudah didapatkan sebelumnya yaitu 

“Classic”. Isi dari buku referensi ini lebih mengutamakan konten visualnya yakni 

dengan menyuguhkan foto-foto yang diambil dengan menggunakan teknik 

fotografi. Selain itu, di dalam buku referensi ini juga terdapat pembahasan secara 

spesifik terhadap setiap objek yang dibahas dengan tujuan agar memudahkan 

target audience dalam memahami dari isi buku referensi itu sendiri. 

2. Media Pendukung 

a. X-Banner 

Media ini sangat eye catching mengingat ukurannya yang cukup besar. 

Apabila diolah dengan baik, maka media ini dapat memancing target audience 

untuk mendekat dan membuat penasaran saat pameran atau launching buku ini 

berlangsung. Ukuran dalam perancangan X-banner ini menggunakan 160 cm x 

60 cm, dan kemudian dicetak pada digital printing dengan menggunakan bahan 

Albatros yang pada umumnya bahan dari x-banner itu sendiri. Bahan jenis ini 

cocok jika posisi media X-banner didalam ruangan (Indoor) dengan 

ditambahkan hasil finishing laminasi doff. 

b. Kartu Nama 

Media ini banyak ditemui dimana saja, mengingat ukurannya yg kecil dan 

mudah dimasukkan ke dalam dompet maupun tas, maka kartu nama sangat 

berguna untuk memberikan informasi tentang kontak personal kepada target 
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audience dan memudahkan target audience jika tertarik dengan karya yang 

telah dirancang dan ingin menghubungi pihak yang bersangkutan, maka dapat 

dilihat kontak personal yang ada pada kartu nama tersebut. ukuran yang 

digunakan dalam kartu nama ini adalah menggunakan ukuran 9 cm x 5,5 cm 

yang merupakan ukuran kartu nama pada umumnya. Pada media pendukung 

kartu nama ini menggunakan bahan kertas Art Paper 260gr. 

c. Poster 

Media ini juga banyak dan sering ditemukan jika diadakan sebuah acara 

seperti pameran dan lain-lain. Karena media poster berguna untuk 

mempromosikan acara atau event yang diadakan oleh penyelenggara. Dalam 

poster yang dapat memuat huruf dan gambar yang akan dituju. Poster juga 

merupakan media yang tidak jarang digunakan oleh orang-orang dalam hal 

mempromosikan produk  atau suatu hal yang sedang dibahas. Pada media 

poster ini menggunakan ukuran kertas A3 dan kemudain di cetak pada digital 

printing dengan menggunakan kertas berjenis Art paper 260gr. 

d. Stiker 

Media pendukung stiker ini merupakan salah satu benda yang paling sering 

dijumpai pada sekitar kita. Stiker ini memiliki bahan lem sehingga dapat 

ditempel pada alat atau benda yang diinginkan. Media stiker ini menggunakan 

ukran 7 cm x 7 cm dan kemudian dicetak pada digital printing dengan 

menggunakan bahan stiker vinyl. Pemilihan bahan stiker vinyl ini bertujuan 

agar stiker lebih kuat dan tidak mudah sobek. 
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4.5 Perancangan Karya 

4.5.1 Implementasi Karya 

1. Desain Cover Depan Buku 

 

Gambar 4.11 Sketsa Cover Depan Terpilih 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada sketsa cover depan seperti gambar 4.11 diatas merupakan hasil sketsa 

yang terpilih. Komposisi gambar maupun teksnya diatur secara beraturan. 

Terdapat sketsa orang tari sedang membalikkan badan, juga terdapat gambar 

sketsa wajah yang sudah di rias menggunakan make-up, dan terdapat pula teks 

yang mewakili judul dari buku referensi ini. 
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Gambar 4.12 Cover Depan 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada digital cover depan buku referensi ini dibuat menggunakan background 

warna krem dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa karakter dari kata kunci 

atau keyword yang telah ditentukan sebelumnya yakni Classic. Ilustrasi 

background menggunakan foto macam-macam model yang telah di rias wajahnya 

dan di tata secara proporsi dan simetris. Dengan disebelah kiri terdapat model tari 

yang sedang membalikkan badan. Dan pada posisi tengah bagian bawah 

penempatan judul dari buku referensi itu sendiri yaitu “Dibalik Tata Rias Tari 

Surabaya”. Tak lupa pada bagian ujung kanan bawah juga dicantumkan nama 

penulis buku referensi tersebut. 
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2. Desain Halaman isi buku 

a. Halaman Penjelasan Tentang Tari 

 

Gambar 4.13 Sketsa Halaman Tari Terpilih 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada sketsa halaman yang menjelaskan tentang tari yang dibahas seperti 

gambar 4.13 diatas merupakan hasil sketsa yang terpilih. Komposisi gambar 

maupun teksnya diatur secara beraturan. Pada sisi kiri terdapat model yang 

menunjukkan gerakan dari tari yang dimaksud, dan pada sisi kanan terdapat 

penjelasan mengenai tari yang dimaksud.  
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Gambar 4.14 Halaman Tari 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada digital isi halaman yang menjelaskan tentang tari pada buku referensi 

ini dibuat menggunakan background berwarna putih bermotif namun 

transparan, pada sisi kanan tentang penjelasan tari yang dimaksud dengan 

menggunakan warna krem dengan tujuan untuk menunjukkan warna dari 

Classic itu sendiri. Ilustrasi pada sisi kiri menggunakan foto model yang 

sedang melakukan salah satu gerakan tari yang dimaksud. Dan pada posisi 

pojok kiri atas terdapat judul halaman nama-nama tari yang akan dibahas 

dalam buku referensi tersebut. 

 

 

 

b. Halaman Tutorial Tata Rias 



95 
 

 

Gambar 4.15 Sketsa Halaman Tutorial Tata Rias Terpilih 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada sketsa halaman yang menjelaskan tentang tutorial tata rias tari yang 

dibahas seperti gambar 4.15 diatas merupakan hasil sketsa yang terpilih. 

Komposisi gambar maupun teksnya diatur secara beraturan. Gambar maupun 

teks di desain seperti halnya story board yang disusun pada bagian tengah 

dengan membentuk persegi. Disamping itu juga terdapat penjelasan tentang 

bagaimana tutorial tata rias tari yang dibahas dengan tujuan untuk 

memudahkan target audience dalam memahami tutorial tersebut. 
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Gambar 4.16 Halaman Tutorial Tata Rias 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada digital isi halaman yang menjelaskan tentang tutorial tata rias tari pada 

buku referensi ini dibuat menggunakan background berwarna putih bermotif 

namun agak transparan, pada sisi tengah terdapat gambar maupun teks yang 

dirancang dengan menggunakan jenis layout Story Board Layout, warna yang 

digunakan yakni kombinasi antara warna orange dan coklat, dengan maksud 

tidak meninggalkan kesan Classic pada desain isi halaman buku tersebut. 

Diatas tutorial tata rias terdapat nama sumber tentang bagaimana step by step 

dari tutorial itu sendiri. Dan pada posisi pojok kiri atas terdapat judul halaman 

seperti “Step Make Up”. 
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c. Halaman Karakteristik Tata Rias 

 

Gambar 4.17 Sketsa Halaman Karakteristik Tata Rias Terpilih 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada sketsa halaman yang menjelaskan tentang karakteristik tata rias dari 

tari yang dibahas seperti gambar 4.17 diatas merupakan hasil sketsa yang 

terpilih. Komposisi gambar maupun teksnya diatur secara beraturan. Gambar 

maupun teks di desain seperti halnya story board yang disusun pada bagian 

tengah dengan membentuk persegi. Atau didesain seperti halaman tutorial tata 

rias sebelumnya. Disamping itu juga terdapat penjelasan tentang bagaimana 

karakteristik tata rias dari tari yang dibahas dengan tujuan untuk memudahkan 

target audience dalam mengetahui tentang karakteristik tata rias dari tari yang 

dibahas. 
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Gambar 4.18 Karakteristik Tata Rias 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada digital isi halaman yang menjelaskan tentang karakteristik tata rias tari 

pada buku referensi ini dibuat menggunakan background berwarna putih 

bermotif namun agak transparan, pada sisi tengah terdapat gambar maupun teks 

yang dirancang dengan menggunakan jenis layout Story Board Layout, seperti 

halnya desain pada tutorial tata rias. Warna yang digunakan yakni kombinasi 

antara warna orange dan coklat, dengan maksud tidak meninggalkan kesan 

Classic pada desain isi halaman buku tersebut. Diatas desain karakterstik tata 

rias terdapat nama sumber tentang bagaimana karakteristik tata rias dari tari itu 

sendiri. Dan pada posisi pojok kiri atas terdapat judul halaman seperti “Step 

Make Up”. 
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3. Desain Cover Belakang Buku 

 

Gambar 4.19 Sketsa Cover Belakang Terpilih 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada sketsa cover belakang seperti gambar 4.19 diatas merupakan hasil sketsa 

yang terpilih. Komposisi gambar maupun teksnya diatur secara beraturan. 

Terdapat sketsa orang yang sedang di rias wajahnya seperti tutorial namun 

diambil beberapa gambar. Pada bawah setelah gambar merias wajah terdapat 

susunan kata-kata tentang perancangan buku referensi ini. Pada bagian paling 

bawah setelah teks dicantumkan logo dari logo Kota Surabaya, logo Stikom 

Surabaya, dan Logo DKV Stikom Surabaya. Dan pada bagian paling atas 

dicantumkan nama judul yakni “Dibalik Tata Rias tari Surabaya”. 
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Gambar 4.20 Cover Belakang 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada digital cover belakang buku referensi ini dibuat menggunakan 

background warna krem dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa karakter dari 

kata kunci atau keyword yang telah ditentukan sebelumnya yakni Classic. Ilustrasi 

pada bagian tengah menggunakan foto macam-macam tata rias yang telah di rias 

wajahnya dan di tata secara proporsi dan simetris atau sejajar. Dengan bagian 

bawah setalah gambar terdapat penjelasan tentang perancangan buku referensi 

tersebut dan bagian paling bawah terdapat logo seperti logo Kota Surabaya, logo 

Stikom Surabaya, dan logo DKV Stikom Surabaya. Pada bagian paling atas 

terdapat judul dari buku referensi yakni “Dibalik Tata Rias Tari Surabaya”. 
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4.5.2 Media Pendukung 

1. X-Banner 

 

Gambar 4.21 Sketsa X-Banner Terpilih 

 (Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

 Pada sketsa x-banner seperti gambar 4.21 diatas merupakan hasil sketsa yang 

terpilih. Komposisi gambar maupun teksnya diatur secara beraturan. Pada bagian 

atas dicantumkan gambar model yang sedang di rias wajahnya seperti halnya 

desain cover dari buku referensi tersebut. Pada bagian setelah gambar terdapat 

teks yang sesuai dengan judul yakni “Dibalik Tata Rias Tari Surabaya”. Dan pada 

bawah judul terdapat keterangan pameran tugas akhir yang diadakan oleh Desain 

Komunikasi Visual Stikom Surabaya. Pada bagian paling bawah dicantumkan 

logo dari Stikom surabaya dan logo DKV Stikom Surabaya. 
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Gambar 4.22 Desain X-Banner 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada digital desain x-banner ini dibuat menggunakan background warna krem 

dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa karakter dari kata kunci atau keyword 

yang telah ditentukan sebelumnya yakni Classic. Ilustrasi pada bagian tengah 

menggunakan foto macam-macam tata rias yang telah di rias wajahnya dan 

dirancang seperti halnya pada desain cover depan buku referensi. Dengan bagian 

bawah setalah gambar terdapat judul dari buku referensi itu sendiri. Dan pada 

bawah judul terdapat keterangan pameran tugas akhir yang diadakan oleh Desain 

Komunikasi Visual Stikom Surabaya. Pada bagian paling bawah dicantumkan 

logo dari Stikom surabaya dan logo DKV Stikom Surabaya. 
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2. Poster 

 

Gambar 4.23 Sketsa Poster Terpilih 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada sketsa poster seperti gambar 4.23 diatas merupakan hasil sketsa yang 

terpilih. Komposisi gambar maupun teksnya diatur secara beraturan. Pada bagian 

atas dicantumkan gambar mata yang sudah dirias yang menunjukkan karakteristik 

dari tari itu sendiri dan sampingnya diberi teks tagline dari poster. Pada bagian 

tengah dicantumkan wajah model yang teah di rias tampak samping dan sebelah 

gambar terdapat judul dari buku referensi. Pada bagian pojok bawah kanan 

dicantumkan gambar macam-macam bahan tata rias. Dan tidak lupa 

mencantumkan logo dari Stikom surabaya dan logo DKV Stikom Surabaya pada 

bawah gambar model. 
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Gambar 4.24 Desain Poster 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada digital desain poster ini dibuat menggunakan background warna krem 

dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa karakter dari kata kunci atau keyword 

yang telah ditentukan sebelumnya yakni Classic. Pada bagian paling atas terdapat 

gambar mata yang telah dirias yang menunjukkan karakterstik dari tata rias itu 

sendiri, serta terdapat tagline disampingnya “There Is Characters Behind Make 

Up” yang mempunyai makna yaitu “Ada karakter dibalik tata rias” dengan tujuan 

sebagai penjelasan tentang judul yang terdapat pada poster tersebut. Ilustrasi pada 

bagian tengah menggunakan foto model tampak samping yang telah dirias 

wajahnya. Dengan bagian bawah setelah gambar terdapat gambar alat dan bahan 

tata rias yang di desain menjadi lengkungan. Pada bagian paling bawah 

dicantumkan logo dari Stikom surabaya dan logo DKV Stikom Surabaya. 
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3. Kartu Nama 

 

Gambar 4.25 Sketsa Kartu Nama Terpilih 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada sketsa kartu nama seperti gambar 4.25 diatas merupakan hasil sketsa yang 

terpilih. Pada tengah desain dicantumkan nama pemilik buku refernsi dengan 

tambahan ornamen dibawah setelah nama. Pada bagian bawah setelah ornament 

dicantumkan skill atau keahlian pemilik buku referensi itu sendiri. Dan tidak lupa 

pada bagian paling bawah dicantumkan kontak personal dari pemilik buku 

referensi, dengan memberikan icon dari setiap kontak untuk memudahkan target 

audience mengetahui kontak pemilik. 
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Gambar 4.26 Desain Kartu Nama 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada digital desain kartu nama ini dibuat menggunakan background warna 

krem dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa karakter dari kata kunci atau 

keyword yang telah ditentukan sebelumnya yakni Classic dan memberikan motif 

seperti lengkungan untuk tambahan desain background. Pada bagian tengah 

tercantum nama pemilik buku referensi dan diberikan ornament tepat bawah nama 

pemilik buku referensi. Setelah ornament tercantum Skill atau keahlian yang 

dimiliki oleh pemilik buku referensi ini. Dan bagian paling bawah dicantumkan 

kontak personal pemilik buku yang bertujuan agar memudahkan target audience 

menghubungi pemilik buku referensi tersebut. 
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4. Stiker 

 

Gambar 4.27 Sketsa Stiker Terpilih 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada sketsa stiker seperti gambar 4.27 diatas merupakan hasil sketsa yang 

terpilih. Desain pada stiker ini dibuat sama persis dengan desain cover depan buku 

referensi. Karena media stiker ini hanya sebagai media pendukung. Dengan 

mencantumkan model tari yang sedang membalikkan badan dan disamping itu 

terdapat macam-macam model yang sedang dirias, dan tidak lupa mencantumkan 

judul dari buku referensi itu sendiri. 



108 
 

 

Gambar 4.28 Desain Stiker 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada digital desain stiker ini dibuat menggunakan background warna krem 

dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa karakter dari kata kunci atau keyword 

yang telah ditentukan sebelumnya yakni Classic. Desain pada stiker ini dibuat 

sama persis dengan desain cover depan buku referensi. Karena media stiker ini 

hanya sebagai media pendukung. Dengan ilustrasi model tari yang sedang 

membalikkan badan dan tepat samping model terdapat macam-macam model 

yang sedang di rias untuk menunjukkan bahwa buku referensi ini membahas 

tentang tata rias. Dan pada bagian tengah dicantumkan judul dari buku referensi 

itu sendiri yakni “Dibalik Tata Rias Tari Surabaya”. 

 

 

 

 


