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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Tata Rias Pengantin 

 

Menurut (Sayoga, 1984) tata rias pengantin adalah suatu kegiatan tata rias 

wajah pada pengantin yang bertujuan untuk menonjolkan kelebihan yang ada dan 

menutupi kekurangan wajah pengantin. Selain berfokus pada tata rias wajah juga 

sangat memperhatikan tata rias rambut, keserasian busana dan serta aksesorisnya, 

yang tiap-tiap bagian riasan tersebut mengandung sebuah arti atau makna yang 

tertentu  sebagai pengungkapan pesan-pesan hidup yang hendak disampaikan oleh 

kedua mempelai.  

Yogyakarta menurut (Yosodipuro, 1996) merupakan pusat kebudayaan 

Jawa yang jadi patokan masyarakat Yogya dan sekitarnya. Yogyakarta memiliki 

lima gaya corak tata rias pengantin yang dibedakan oleh fungsi, bentuk busana 

dan tata riasnya yang masing-masing corak memiliki ciri tersendiri. Kelima tata 

rias gaya Yogyakarta adalah corak  paes ageng atau kebesaran, corak paes ageng 

jangan menir, corak Yogya putri atau corak separasan, corak kesatrian ageng, dan 

corak kesatrian. 

 

2.2  Pengertian Corak Paes Ageng 

 

Menurut  (Yosodipuro M. S., 1996) corak Paes Ageng adalah merupakan 

tata rias pengantin yang memiliki kedudukan yang tertinggi atau agung. Tata rias 

tersebut semula hanya di kenakan oleh putra-putri Sri Sultan pada upacara adat 
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pernikahan yang agung dalam keraton Yogyakarta, misalnya dikenakan pada saat 

upacara panggih pengantin yang dikaitkan dengan pesta resepsi. Busana yang 

dikenakan adalah dodot atau kampuh lengkap  dengan perhiasan khusus. Selain 

itu, tata rias Paes Ageng juga telah digunakan oleh para penari Bedhaya keraton 

Yogyakarta.  

Tata rias corak Paes Ageng memiliki ciri khas pada bentuk alis menjangan 

ranggah, jahitan mata, hiasan pada dahi dan menggunakan busana kebesaran 

yakni kampuh dodot. Sedangkan  pakem Paes Ageng adalah calon pengantin 

harus dikerik, dibuat cengkorongan yang kemudian diisi pidih, prada pada hiasan 

harus dipasang satu persatu, menggunakan sanggul bokor mengkurep, alis 

menjangan ranggah dan menggunakan busana kebesaran yakni kampuh/ dodot. 

Ekspresi wajah pada corak ini digambarkan  sebagai wanda luruh berarti raut 

wajah yang tenang. Ekspresi pada wanda luruh pada rias pengantin merupakan 

simbol atas bentuk paes ageng yang melengkung kebawah. Hal ini bermakna 

wanita harus memiliki sifat lembut dan menunduk atau tumungkul (Jawa), karena 

sifat kelembutannya terpancar menjadi jiwa seorang wanita yang berbudi luhu 

(wanita kang utomo). Makna Paes upaya untuk mempercantik diri agar dapat 

membuang jauh-jauh perbuatan buruk dan menjadi orang sholeh dan dewasa.  

Riasan menjadi suatu kebanggaan Keraton Yogyakarta yang tidak 

diperkenankan untuk memakai eyeshadow dan blush on, hal ini bertujuan untuk 

menjaga keaslian wajah pengantin Putri.  Atas upaya empu perias pengantin 

Keraton dan restu Sultan Hamengkubuwono XI, tata rias Paes Ageng telah 
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menyesuaikan dengan perkembangan zaman yaitu diperbolehkannya 

menggunakan eyeshadow dan blush on, sehingga rias pengantin putri lebih cerah 

dan bersinar. Hal ini didukung oleh pabrik kosmetik yang mulai beredar 

dipasaran. 

 

Gambar 2.1 Paes Ageng 
(Sumber : www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-

l&q=gambar+riasan+paes+ageng) 

 

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, pemikiran 

masyarakat mulai berubah sesuai perkembangan zaman. Masyarakat mulai 

meninggal unsur-unsur estetika, makna dan filosofi yang dulu dipegang teguh. 

Saat ini masyarakat lebih suka hal-hal yang instan dan praktis, tidak rumit dan 

tidak sabar dengan hal yang bersifat tradisional. Ketidaksabaran masyarakat 

tersebut dapat mempengaruhi bentuk budaya daerah yang menutup kemungkinan 

budaya tersebut akan  mengalami pergeseran arti simbolis yang terkandung 

didalamnya. Hingga kini tata rias Paes Ageng dikembangkan menjadi tata rias 

Paes Ageng Modifikasi yang diartikan suatu riasan merubah atau 

mengembangkan sebuah tata rias Paes Ageng menjadi lebih menarik tanpa 
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meninggalkan unsur keaslian dari tata rias tersebut. Sebagai contoh modifikasi 

pada riasan Paes Ageng ini adalah serbuk emas pada prada diganti dengan prada 

imitas (sudah jadi), penggunaan bindi sebagai pengganti cithalik, pakaian yang 

digunakan sudah modern (kebaya ataupun gaun) sebagai penggani dodot, dan 

penggunaan ceplok atau bunga sritaman dapat diganti dengan bunga mawar yang 

dicampur baby breath. Pakem yang seharusnya dalam tata rias ini tidak boleh 

dilanggar bagi seorang perias. Kini Paes Ageng juga telah mengikuti 

perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan pakem yang telah ada, 

hampir 60 %, walaupun begitu tata rias Paes Ageng tetap tidak boleh diubah. 

 

Gambar 2.2 Paes Ageng Modifikasi 
(Sumber : Oalahan Peneliti) 

 

Simbol adalah sesuatu yang mempunyai arti berdasarkan ketentuan bersama 

dalam suatu masyarakat. Simbol dan fungsi setiap unsur pokok tata rias pengantin 

mempunyai makna untuk mengatur tingkah pelaku budaya ketika hidup 

dilingkungan bermasyarakat. Memahami arti simbolis unsur tata rias pengantin 

bukan saja memperdalam ilmu pengetahuan mengenai tata rias pengantin, tetapi 
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juga melestarikan budaya dan norma yang telah diwariskan oleh para leluhur, 

karena kebudayaan daerah merupakan bagian dari kebudayaan yang seharusnya 

dilestarikan. Sehubungan dengan hal itu,  melihat pentingnya arti simbolis yang 

terkandung disetiap unsur-unsur tata rias, sehingga perlu dilestarikan agar 

generasi penerus bangsa masih tetap mempelajari makna simbolis tersebut. 

Adapun unsur-unsur rias Paes Ageng sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Unsur – unsur rias Paes Ageng : 

Unsur 

Paes Ageng 

Makna Simbol dalam 

Keraton 

Makna Simbol 

dalam Masyarakat 

Penunggul Penunggul/pinunjul 

mengandung sesuatu yang paling 

tinggi, paling besar dan paling 

baik. Makna ini mengandung 

harapan dan agar kendun 

mempelai dapat menjadi manusia 

yang sempurna dan ditinggikan 

derajatnya. Pucuk menunggul 

berbentuk daun siri yang artinya 

merupakan symbol gunung 

(meru) melambangkan “Trimurti” 

yaitu Dewa Siwa, Brahmana, dan 

Penunggul berasal 

dari kata unggul yang 

berarti paling utama, 

adalah kekuatan yang 

besar didalam dunia ini 

yakni Tuhan YME. 
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Wisnu yang berarti tiga kekuatan 

manunggal. 

Pengampit  Simbol atas keseimbangan 

kehidupan bermakna sebagai 

pendamping kanan dan kiri. 

Pendamping kanan berfunsi 

sebagai pemomong yang setia 

dan selalu mengingatkan melalui 

suara hati agar tetap kuat dan 

teguh iman. Sedangkan 

pendamping kiri akan selalu 

mempengaruhi bersifat buruk. 

Agar menjadi manusia sempurna 

diperlukan hakiki, jangan sampai 

sifat buruk mendominasi 

kehidupan tanpa pemomong yang 

mengingatlan selalu berbuat baik.  

Simbol 

keseimbangan dunia 

dalam kepercayaan 

masyarakat Jawa 

mengenal adanya 

“kakang kawah  

Adik ari-ari”  yakni 

sebagai penjaga diri 

Penitis  Berbentuk seperti daun siri 

namun lebih kecil dari penunggul 

yang menggambarkan gunung / 

meru yang merupakan simbol 

kearifan hidup ini memiliki 

Simbol pikiran 

yang titis dan cermat. 

Sehingga terletak di 

dahi. 
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makna agar harapan kedua 

mempelai pengantin diapit 

mencapai tujuan yang tepat. 

Godeg Simbol atas asal usul 

manusia, dari mana ia berasal dan 

kemana akan kembali. Symbol 

dari ujung pisau melengkung 

kebawah menunjukan asal dan 

muara kembalinya manusia, juga 

bermakna bahwa manusia 

diharapkan dapat kembali 

keasalnya dengan sempurna 

dengan syarat harus 

membelakangi hal-hal duniawi. 

Simbol bagaimana 

seseorang harus tau diri 

bahwa seseorang akan 

kembali ke asalnya. 

Sumber : Jurnal Pendidikan Sejarah, Arti Simbolis Paes Ageng 

 

Gambar 2.3 Unsur Paes Ageng 
(Sumber : www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-

l&q=gambar+riasan+paes+ageng) 

http://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-l&q=gambar+riasan+paes+ageng
http://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-l&q=gambar+riasan+paes+ageng
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 Menurut (Yosodipuro M. s., 1996) alis menjangan ranggah menampilkan 

unsur keindahan dalam keseluruhan rias wajah. Merupakan lambang kewaspadaan 

untuk menghadapi serangan di berbagai arah dan seorang istri diharapkan dapat 

cekatan, terampil dan ulet menghadapi persoalan rumah tangga. Namun dalam 

perkembangan makna tersebut mengalami perubahan yakni dalam masyarakat 

hanya sebagai unsur dalam berias. Alis menjangan ranggah membuat pengantin 

menjadi merabu, merabu berasal dari kata Prabu. Prabu adalah sosok seorang raja 

yang berwibawa dan gagah, sehingga pengantin yang menggunakan asli 

mengjangan akan terlihat berwibawa. 

 

Gambar 2.4 Alis menjangan ranggah 
(Sumber : www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-

l&q=gambar+riasan+paes+ageng) 

 

Jahitan mata menurut (Yosodipuro M. S., 1996) merupakan simbol untuk 

memperjelas penglihatan agar berfungsi sebagai penyaring agar dapat melihat 

secara jelas. Mampu membedakan mana hal yang baik dan yang buruk kemudian 

di nalar dengan akal pikiran dan dapat menjadikan pegangan yang kuat dalam 

selama hidup. Makna ini tergambar pada jahitan mata berupa dua garis yang 

menuju ke pelipis, jika kalau di tarik ke atas menuju ke otak. Makna tersebut 

mengalami perubahan yakni sebagai riasan mata yang menimbulkan kesan mata 

redup dan anggun. 

http://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-l&q=gambar+riasan+paes+ageng
http://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-l&q=gambar+riasan+paes+ageng
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Gambar 2.5 Jahitan Mata 

(Sumber : www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-
l&q=gambar+riasan+paes+ageng) 

 

Cithak merupakan symbol dari sebuah pagar atau penutup perbuatan jahat 

yang dilakukan oleh orang lain kepada pengantin.chitak bermakna untuk 

memagari kelemahan manusia yang terletak pada panca indra agar tidak diperdaya 

oleh kekuatan jahat. Makna chitak dalam masyarakat tidak mengalami perubahan 

yakni sebagai penolak balak/ bahaya. 

 

Gambar 2.6 Chitak 
(Sumber : www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-

l&q=gambar+riasan+paes+ageng) 
 

Prada dan ketep tetap berfungsi sebagai keindahan dan pengisi bidang paes 

yang berwarna hitam. Perpaduan dua warna kontras yaitu hitam dan emas 

memberikan penonjolan bentuk yang menarik perhatian. Kinjengan 

menggambarkan capung yang tak kenal diam dan selalu bergerak tak kenal lelah, 

merupakan simbol atas sebuah usaha tak kenal lelah untuk memulai hidup baru 
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dan mencari rezeki. Kinjengan diletakkan di dalam paes memiliki makna  bahwa 

setiap usaha untuk memenuhi tuntunan hidup hendaknya selalu berpijak pada 

realita dan jangan berusaha di luar batas kemampuan karena dapat menyebab 

akibitkan negatif. Prada, ketep dan kinjengan dalam masyarakat luas memiliki 

makna hanya sebatas sebagai penghias paes agar terlihat lebih indah.  

 

Gambar 2.7 Prada 
(Sumber : www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-

l&q=gambar+riasan+paes+ageng) 
 

 
2.3 Sanggul Pengantin Wanita 

Menurut (Yosodipuro M. S., 1996) Sanggul bokor mengkurep merupakan 

simbol wanita yang semula belum dewasa dan sudah mempunyai dasar (golong 

gilig) menuju kearah kesempurnaan. Kalau dalam pewayangan digambarkan 

seperti Brantasena meguru marang dewa ruci, maksudnya ilmu yang sudah 

dicapai menjadi sifat bulat manusia seutuhnya kemudian disimpan baik-baik 

selama hidup  dan penyimpanan tersebut digambarkan didalam bokor 

emas/kencana . Sanggul bokol mengkurep memiliki perpaduan melati dan daun 

pandan yang diranjang halus berfungsi sebagai pengisi gelung sedangkan bunga 

http://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-l&q=gambar+riasan+paes+ageng
http://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-l&q=gambar+riasan+paes+ageng
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melati berfungsi sebagai penutup gelung. Gajah ngoling sebagai hiasan sangul 

juga terdiri dari ranjangan daun pandan dan bunga melati. Pelengkap sanggul 

bokor mengkurep dan makna simbolisnya sebagai berikut :  

Tabel 2.2 Makna Simbolis 

Pelengkap 

sanggul 

Makna simbol dalam keraton Makna simbol dalam 

masyarakat 

Teplok atau 

rajut melati 

Penutup gelung bokor mengkurep 

terdiri dari kuntum bunga melati 

yang dirajut menjadi satu memiliki 

makna agar ilmu tidak pudar dan 

dibawa sampai akhir hayat sehingga 

dapat meninggalkan nama baik/ 

harum maka sanggul bokor ditutup 

dengan untaian bunga melati. 

Mempercantik sanggul 

pengantin 

Gajah Ngoling Bentuk gajah ngoling menyerupai 

bentuk belalai gajah , melambangkan 

keagungan dan kehormatan 

Kesakralan bagi 

pemakainya dalam 

menjalani hidup yang 

sakral pula. 

Ceplok Jebehan  Ceplok jebehan berarti berkembang, 

merupakan lambing perubahan status 

dari anak-anak kedewasa yang 

Symbol keindahan 
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berarti juga”pecah pamore” atau 

telah menjadi dewasa.  

Jebahan 

Sritaman 

Bunga korsase tiga warna bunga 

melambangkan Trimurti (Syiwa, 

Brahmana dan Wisnu) 

Simbol keindahan 

Sumping  Simbol dari saringan/filter untuk 

suara-suara yang tidak 

menyenangkan agar dapat dilunakan 

dan disaring dengan baik. Sumping 

yang digunakan oleh pengantin pria 

terbuat dari daun mangkara karena 

daun mangkara mempunyai daya 

tahan yang kuat sedangkan 

pengantin wanita terbuat dari daun 

papaya muda yang dihiasai pidih. 

Berhubung daun mangkara sulit 

didapat maka diganti dengan 

sumping imitasi yang mirip daun 

mangkara. 

Penyaring suara yang 

tidak menyenangkan 

dilunakan. 
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Centhung  Sepasang perhiasan yang dipasang 

diantara penitis dan pengapit 

melambangkan kesempurnaan 

manusia untuk menyatu dengan 

Tuhan. Bermakna bahwa manusia 

dapat menjadi insan kamil atau 

manunggaling kawula gusti dengan 

cara menunduk dulu dan bersujud 

serta mengadah kepada Tuhan YME 

Melambangkan 

keagungan Tuhan 

Sumber : Pendidikan Sejarah, Arti Simbolis Paes Ageng 

 

   Gambar 2.8 Sanggul 

      (Sumber : www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-
l&q=gambar+riasan+paes+ageng) 

 
 
 

 
 

http://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-l&q=gambar+riasan+paes+ageng
http://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-l&q=gambar+riasan+paes+ageng
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2.4 Sanggul Pengantin Pria 

Dalam lingkup Keraton Yogyakarta kuluk yang digunakan oleh pengantin 

pria merupakan symbol kebesaran. Kuluk  berwarna biru melambang pengantin 

seorang bangsawaan, sedangkan kuluk  berwarna putih melambangkan pengantin 

berasal dari masyarakat biasa. Nyamat melambangkan keunggulan karena berada 

paling puncak. Pada bagian belakang kuluk tedapat hiasan berupa sanggul kecil 

yang disebut dengan kadhal menek,melambangkan kejantanan dan perjuangan 

hidup yang harus ditempuh sekalipun ada kesulitan. Sanggul kadhal menek 

menyatu dengan sebuah cunduk mentul dan dipasang menghadap belakang. Satu 

buah cunduk mentul melambangkan keesaan Tuhan dan pemasangannya 

mengahdap belakang yang berarti seorang suami harus membelakangi perbuatan-

perbuatan tidak terpuji. Dalam hidupnya seorang suami harus melihat pengalaman 

masa lalu  agar hidup dikemudian hari dapat dijalani dengan baik. Sedangkan sisir 

gunungan kecil merupakan simbol keagungan. 

 Seiring perkembangan zaman, kuluk berwarna biru banyak digunakan 

masyarakat umum. Hal ini menandakan bahwa kuluk tidak lagi menggambarkan 

startifisikasi social hanya sebuah tutup kepala pengantin. Sanggul kandhal menek 

merupakan lambing dari sebuah keindahan, sedangkan satu buah cundhuk mentul 

kecil menghadap kebelakang melambangkan agar kita sebagai manusia senantiasa 

mengingat Tuhan YME. 
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Gambar 2.9 Kuluk 

 (Sumber : www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-

l&q=gambar+riasan+paes+ageng) 
 

2.5 Busana Pengantin  

 Menurut (Yosodipuro M. s., 1996) busana Paes Ageng untuk pengantin 

pria dan wanita adalah kampuh/dodot. Kampuh/dodot yang tadinya masih berupa 

lembaran yang sederhana dilipat-lipat menjadi satu, melambangkan yang pada 

mulanya belum banyak tahu (remaja) menjadi serba tahu dan sempurna (dewasa). 

Kampuh merupakan symbol kesusilaan yang dimiliki oleh manusia. Kampuh yang 

digunakan pengantin pria melambangkan keagungan. Pada saat berjalan 

berdampingan dengan pengantin wanita kampuh dipegang ditangan kiri yang 

melambangkan sikap seorang pangeran. Sedangkan dalam perkembangan fungsi 

kampuh/dodot tetap sebagai kain sebagaimana kain-kain lainnya. Sedangkan 

dalam perkembangan fungsi kampuh/dodot tetap sebagai kain sebagaimana kain-

kain lainya. Kain kampuh kebesaran kebanyakan menggunakan motif semen yang 

berarti semi dan mengandung makna kesuburan dan ketertiban alam, sehingga 

dapat diharapkan pasanngan suami istri baru itu senantiasa mendapatkan rezeki. 

Motif semen gulung menjadi pilihan, tidak terlepas dari kepercayaan orang Jawa 

bahwa gunung merupakan tempat suci bagi arwah nenek moyang atau tempat 

http://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-l&q=gambar+riasan+paes+ageng
http://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-l&q=gambar+riasan+paes+ageng


21 
 

tinggal para Dewa. Pola motif semen ageng terdiri dari unsur-unsur yang terdiri 

dari motif meru, lidah api, burung, perahu, pusaka dan sawat yang merupakan 

perlambangan bagi si pemakai motif ini berpengharapan agar dikemudian hari 

dapat hidup bahagia, menjadi pemimpin yang berbudi luhur, mempunyai sifat 

lapang dada selalu tabah menghadapi cobaan sehingga dapat menunaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. Terciptanya busana pengantin ini diperkirakan setelah 

adanya Perjanjian Giyanti. Waktu itu seluruh gaya busana Keraton Sukarta 

Hadiningrat dibawa ke Keraton Yogyakarta Hadiningrat sebagai hadiah 

pernikahan dari Susuhan Paku Buwono II kepada putranya Pangeran 

Mangkubumi. Haidha ini merupakan wujud penghargaan Pangeran Mangkubumi 

yang telah menang dalam perang dengan Belanda dan berhasil memperoleh tanah 

kembali (saat ini Yogyakarta). Pangeran Mangkubumi pun akhirnya diangkat 

menjadi Raja Yogyakarta pertama dengan gelar Sri Sultan HB I. setelah peristiwa 

itu, Keraton Surakarta Hadiningrat membuat desain (gagrak) baru dengan pola 

bergaya barat, dengan nama beskap, langenharjan, dan baju teni.  

Menurut (Yosodipuro M. S., 1996) Buntal sebagai perlengkapan busana 

pengantin wanita dan pria yang terdiri dari rangkaian bunga seperti : bunga 

patramenggolo, bunga kamboja, daun kroton, daun pandan dan daun pisang yang 

disatukan dengan seutas tali. Makna didalam keratin dan masyarakat tidak 

mengalami perubahan yakni sebagai simbol dari cinta kasih yang menyatu dalam 

ikatan. 

Ikat pinggang pada pengantin wanita dinamakan pending/slepe, sedangkan 

pengantin pria disebut lonthongan. Merupakan simbol peringatan bagi manusia 
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agar selalu dekat dengan sang pencipta serta harus kuat imannya. Namun dalam 

masyarakat ikat pinggang hanya berfungsi sebagai alat untuk merapikan busana 

supaya tidak terlepas kain kampuh yang digunakan dalam bentuk lembaran. 

Pelengkap busana pengantin pria yakni keris brangah yang merupakan simbol 

seorang pria yang melambangkan kejantanan, dan keberanian. 

 
  Gambar 2.10 Busana Pengantin 

  (Sumber : www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-
l&q=gambar+riasan+paes+ageng) 

 

2.6  Perhiasan Pria dan Wanita   

Perbedaan makna perhiasan Raja dan masyarakat umum. 

Tabel 2.3 Makna perhiasan : 

Perhiasan 

Raja Keputren 

Makna simbol dalam keraton Makna simbol dalam 

masyarakat 

Cunduk mentul Cunduk metul menghadap kebelakang Cunduk mentul 
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hanya 

digunakan 

untuk wanita 

merupakan symbol peringatan 

menurut (Yosodipuro M. S., 1996) 

jangan baik didepan saja tetapi dari 

belakang dan luar sama. Limabuah 

cunduk mentuhl merupakan sebuah 

nafsu manusia yaitu: nafsu 

kenikmatan, nafsu keinginan, nafsu 

kasih saying, nafsu kekuasaan dan 

nafsu kesucian. Symbol tersebut 

bermakna bahwa manusia harus 

menguasai lima kelima nafsu tersebut 

agar menjadi manusia yang sempurna. 

digunakan kepada 

pengantin wanita yang 

menghdap kebelakang 

memiliki makna agar 

melihat sesuatu tidak 

harus melihat kedepan 

tetapi juga melihat 

kebelakang belajar 

dari masa lalu. Lima 

buah cunduk mentul 

atau angka ganjil 

dalam masyarakat 

melambangkan serba 

lebih (sarwo liwunih). 

Sisir gunungan 

digunakan oleh 

pengantin 

wanita 

Menggambarkan gunung (meru) 

sebagai lambing keagungan Tuhan 

YME. 

Simbol keagungan 

Subang 

bumbungan/ 

ronyok yang 

digunakan oleh 

Symbol meningkatkan pengetahuan 

manusia melalui telinga kanan dan 

bisikan jahat melalui telinga kiri. 

Bisikan bisikan itu biasanya bersifat 

Penghias telinga 
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pengantin 

wanita 

halus  atau gaib maka diwujubkan 

sebagai subang yang bercahaya. 

Gelang kana 

(binggel) atau 

cincin 

Gelang kana atau cincin yang 

merupakan benda yang berbentuk 

bulat dan melingkar memiliki makna 

gerak tangan harus menyatu dengan 

hati sanubari tanpa batas. 

Symbol dari aturan 

dan ikatan yang bulat 

digambarkan dalam 

bentuk lingkaran yang 

memiliki makna 

kesetiaan tanpa batas. 

Kelat bahu atau 

gelang naga 

Kelat bahu yang digunakan pada 

lengan kanan dan kiri berbentuk 

kepala naga menghadap simbol 

penolak bala yang datang dari arah 

belakang. 

Dalam mitologi Jawa 

naga merupakan 

hewan yang suci dan 

dapat dipercaya 

menyangga dunia. 

Sehingga sebagai 

symbol penolak bala 

Kalung susun 

(tanggalan) 

berbentuk 

wulan 

tumanggal  

Simbol tiga buah sifat yang diikat 

menjadi satu kemauan, wujud dan 

hidup. Simbol ini melambangkan 

lingkaran hidup yaitu lahir, kwain dan 

mati. Selain itu juga melambangkan 

sebagai dunia bawah (alam baka), 

Simbol dari tahap 

kehidupan, kelahiran 

dan kematian.  
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dunia tengah (alam antara), dan dunia 

atas (alam fana) yang memberi 

peringatan kepada manusia akan 

kembali ke alam fana pada akhirnya. 

Simbol – simbol tersebut bermakna 

bahwa sebagai manusia jika hanya 

memiliki kemauan saja akan menjadi 

koma wurung (janin yang gugur), jika 

hanya ingin memiliki kemauan saja 

akan menjadi koma bakal (calon bayi) 

tetapi bila menggabungkan ketiganya 

itu harus terikat bersama menjadi satu 

kesatuan dan satu proses. 

 

Sumber : Pendidikan Sejarah, Arti Simbolis Paes Ageng 

 

Gambar 2.11 Kelat Bahu/Gelang Naga 

 (Sumber : www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-

l&q=gambar+perhiasan+paes+ageng) 
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Gambar 2.12 Gelang Kana 

 (Sumber : www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-

l&q=gambar+perhiasan+paes+ageng) 

 

 

 

 
 

Gambar 2.13 Sisir Gunungan 

 (Sumber : www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-

l&q=gambar+perhiasan+paes+ageng) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Subang Bumbungan 

 (Sumber : www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-

l&q=gambar+perhiasan+paes+ageng) 

http://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-l&q=gambar+perhiasan+paes+ageng
http://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-l&q=gambar+perhiasan+paes+ageng
http://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-l&q=gambar+perhiasan+paes+ageng
http://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-l&q=gambar+perhiasan+paes+ageng
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Gambar 2.15 Cunduk Mentul 

 (Sumber : www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-

l&q=gambar+perhiasan+paes+ageng) 

 

2.7 Paes Ageng dalam Keraton Yogyakarta 

Paes Ageng telah menjadi tata rias pengantin yang memiliki kedudukan 

yang tinggi dibandingkan dengan tata rias Yogya lainnya. Hal tersebut tidak 

terlepas dari kata Paes Ageng, Paes berarti merias, Ageng berarti besar (Agung), 

mewah dan anggun. Sehingga Paes Ageng adalah tata rias pengantin Keraton 

yang paling mewah digunakan saat upacara temu panggih di Keraton Yogyakarta. 

Upacara panggih atau upacara temu manten merupakan klimaks dari keseluruhan 

upacara pernikahan karena terciptanya suasananya yang penuh kebahagiaan 

mempelai atau kebahagian tamu undangan. 

Pada masa pemerintahan Hamengkubuwono XI upacara dilaksanakan 

didepan atau emper Bangsal Kencana bersaman para pejabat. Saat upacara 

panggih, pengantin putri dirias dengan pola Paes Ageng yang dilengkapi 

kampuhan kebesaran serta mengenakan perhiasan Raja Kaputren. Sedangkan 



28 
 

pengantin pria juga dirias dengan Paes Ageng yang dilengkapi kampuhan 

kebesaran serta mengenakan perhiasan Raja Kaputren. 

Seiring perjalanannya waktu tata rias Paes Ageng tidak hanya digunakan 

oleh kerabat Keraton saja, sejak pemerintahan Hamengkubuwono IX tata rias 

tersebut diperbolehkan gunakan oleh masyarakat luas. Hal tersebut tidak lepas 

dari peran empu pemaes Keraton (Alm.)  Ibu Ray Rocahya Donobolo beserta 

rekan-rekannya seperti (Alm.)  Ibu Ray Pradjoko Halpito, dan (Alm.)  Ibu Ray 

Marmien Sardjono Yusodipuro yang memohon izin kepada Ngarso Dalem Sri 

Sultan Hamengkubuwono IX untuk membawa buadaya tata rias, upacara adat, dan 

busana pernikahan Jawa keluar dari Keraton Yogyakarta. Sri Sultan mengizinkan 

Paes Ageng untuk digunakan masyarakat umum dengan alasan sebagai berikut, 

sebagai berikut : “Supaya Paes Ageng tetap diingat dan dilestarikan. Mengingat 

Paes Ageng tata rias dan Busana pengantin Keraton yang mengandung sayrat 

makna dan nilai pendidikan moral bangsa, etika/tata karma, dan unggah-ungguh 

yang sangat mulia untuk disebarkan dan dilestarikan sebagai salah satu 

kebudayaan bangsa Indonesia”. 

 

Gambar 2.16 Paes Ageng Yogyakarta 
(Sumber : www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-

l&q=gambar+perhiasan+paes+ageng) 

http://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-l&q=gambar+perhiasan+paes+ageng
http://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=isch&ie=iso-8859-l&q=gambar+perhiasan+paes+ageng
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2.8 Film 

Menurut Effendy definisi film dalam bukunya Kamus Komunikasi 

(1929:226),  menjelaskan bahwa media yang bersifat visual dan audio visual 

untuk menyampaikan pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu 

tempat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai 

Pustaka (1990 : 242), film adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk 

tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif 

(yang akan dimainkan di bioskop). Film juga diartikan sebagai lakon (cerita) 

gambar hidup. Dari definisi yang pertama, kita dapat membayangkan film sebagai 

sebuah benda yang sangat rapuh, ringkih, hanya sekeping Compact Disc (CD). 

Sedangkan film diartikan sebagai lakon artinya adalah film tersebut 

merepresentasikan sebuah cerita dari tokoh tertentu secara utuh dan berstruktur. 

Pengertian lebih lengkap dan mendalam tercantum jelas dalam pasal 1 ayat 

(1) UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman di mana disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang dan dengar yang dibuat berdasarkan asas 

sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video 

dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan 

ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronika, atau proses lainnya, dengan 

atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem 

mekanik, elektronik dan/atau lainnya. 
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2.9 Karakterisitik Film 

Film memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan media 

pendidikan lain yang konvensional. Menurut Ardianto dalam bukunya yang 

berjudul Komunikasi Massa Suatu Penghantar (2004: 34), dijelaskan bahwa 

karakteristik film ada 4 macam: 

1. Layar yang luas 

Maksudnya adalah film memberikan keleluasaan pada penonton untuk 

menikmati scene atau adegan-adegan yang disajikan melalui layar. 

2. Pengambilan gambar atau shot 

Maksudnya adalah visualisasi scene pada film dibuat sedekat mungkin 

menyamai realitas peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Konsentrasi penuh 

Maksudnya adalah aktivitas menonton film dengan sendirinya mengajak 

penonton dalam konsentrasi yang penuh dalam film. 

4. Identifikasi psikologis 

Sebuah istilah yang diambil dari disiplin ilmu jiwa sosial yang maksudnya 

adalah sebuah kondisi dimana penonton secara tidak sadar menyamakan atau 

mengidentifikasikan pribadi kita dengan peran-peran, dan peristiwa yang 

dialami tokoh yang ada di film. Artinya penonton mampu mencerna cerita 

yang difilmkan serta memiliki kepekaan emosi. 
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2.10 Fungsi dan Peran Film 

Dijelaskan oleh MCQuil dalam bukunya yang berjudul Teori Komunikasi 

Massa (1987: 91), film merupakan media komunikasi massa yang memiliki 

beberapa fungsi dan peran dalam masyarakat, diantaranya: 

1. Film sebagai sumber pengetahuan yang menyediakan informasi tentang 

peristiwa dan kondisi masyarakat dari berbagai belahan dunia. 

2. Film sebagai sarana sosialisasi dan pewarisan nilai, norma dan kebudayaan, 

yang artinya selain sebagai hiburan secara tidak langsung film dapat 

berpotensi menularkan nilai-nilai tertentu pada penontonya. 

3. Film seringkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan 

saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan symbol. 

4. Melainkan juga dalam pengertian pengemasan tata cara, mode, gaya hidup 

dan norma-norma. 

5. Film sebagai sarana pemenuhan kebutuhan estetika masyarakat. 

Selain itu juga disebutkan secara singkat dalam UU Perfilman Nomor 33 

tahun 2009, film memiliki 6 fungsi yakni: fungsi budaya, pendidikan, 

hiburan, informasi, pendorong karya kreatif dan ekonomi 

 

2.11  Kekuatan Film 

Pada perkembangannya film memiliki banyak kekuatan, disebutkan oleh 

Javandalasta dalam bukunya yang berjudul 5 Hari Mahir Bikin Film (2014: 17), 

lima diantaranya adalah: 
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1. Film dapat menghadirkan pengaruh emosional yang kuat, sanggup 

menghubungkan penonton dengan kisah-kisah personal. 

2. Film dapat mengilustrasikan kontras visual secara langsung. 

3. Film dapat berkomunikasi dengan para penontonya tanpa batas menjangkau 

luas kedalam perspektif pemikiran. 

4. Film dapat memotivasi penonton untuk membuat perubahan. Film dapat 

sebagai alat yang mampu menghubungkan penonton dengan pengalaman 

yang terpampang melalui bahasa gambar. 

 

2.12 Film Dokumenter  

 Menurut Javandalasta dalam bukunya Lima hari Mahir Bikin Film (2014: 

144) bahwa film dokumenter merupakan cara kreatif merepresentasikan realitas 

melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai tujuan. Ditambahkan oleh 

Sumarmo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Apresiasi Film (1996: 169), 

bahwa selain mengandung fakta, dokumenter juga mengandung subjektivitas si 

pembuatnya. Film dokumenter seringkali menyajikan berbagai macam realita 

melalui berbagai cara yang dibuat untuk berbagai macam tujuan, yang intinya film 

dokumenter berpijak pada realitas hal-hal yang senyata mungkin.  

 Dan menurut (Rabiger, 1987) dalam bukunya “Directing The 

Documentary”, dijelaskan bahwa film dokumenter digunakan sebagai salah satu 

alat untuk menyampaikan pesan mengenai kehidupan sosial masyarakat, 

kebudayaan, pendidikan, ataupun permasalahan moral yang nantinya disajikan 
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dengan bentuk visual yang bercerita. Sehingga diharapkan dari visual video 

tersebut, masyarakat akan menerima pesan singkat yang akan diangkat.  

 

2.13   Tahapan Pembuatan Film 

Menurut Javandalasta dalam bukunya Lima Hari Mahir Bikin Film (2014: 

112), dalam pembuatan film ada tiga tahapan yang harus dilalui, yakni: 

1. Tahap Pra Produksi 

Proses persiapan  hal-hal yang menyangkut semua hal sebelum proses 

produksi sebuah film, seperti pembuatan jadwal shooting, penyusunan crew, 

dan pembuatan naskah. 

2. Tahap Produksi 

Proses eksekusi semua hal yang sebelumnya telah dipersiapkan pada proses 

pra produksi. 

3. Tahap Pasca Produksi 

Proses finishing sebuah film sampai menjadi film yang utuh dan mampu 

menyampaikan sebuah cerita atau pesan kepada penontonnya. 

 

2.14 Struktur Film 

Film dapat dipecah menjadi beberapa unsur, yakni: 

1. Shot:  Suatu rangkaian gambar hasil rekaman kamera tanpa interupsi 

2. Adegan (Scene): Gambar berjalan yang direkam untuk menjelaskan jalan 

cerita, tokoh dan perwatakannya. biasanya terdapat komponen-komponen 
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yang ada di scene seperti audio: background musik dan suara pemain, visual: 

pemain dan pemandangan di sekitarnya 

3. Sekuen (Sequence): Serangkaian atau shot–shot, yang merupakan suatau 

kesatuan utuh.  

4. Studi Kasus: Suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara 

integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam 

tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan 

masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang 

baik. 

 

2.15 Teknik Multiple Speed 

Teknik multiple speed, yaitu memadukan teknik normal speed, slow motion, 

dan timelapse. Teknik multiple speed, video yang memiliki kecepatan yang cepat 

dan lambat kemudian yang semuanya digabungkan dalam satu scene/ atau 

beberapa scene. Penggunaan speed  yang berbeda ini agar lebih mempermuda, 

maka dalam tugas akhir ini diutamakan teknik multiple speed. 

 


