
91 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian perancangan dan Produksi Film Dokumenter  ini 

mengangkat tentang perbedaan Paes pengantin Yogyakarta dengan Paes Sidoarjo. 

Begitu banyak perubahan yang telah terjadi di tata rias pengantin yang bergaya 

Yogyakarta. Keraton Yogyakarta Hadiningrat adalah salah satu pusat budaya Jawa 

yang menjadi panutan dalam seni tata rias Pengantin Gaya Yogyakarta. Paes Ageng 

merupakan tata rias pengantin yang memiliki kedudukan tertinggi di Keraton 

Yogyakarta hal tersebut tidak terlepas dari sejarah terciptanya tata rias tersebut dan 

tingkat kerumitan yang tinggi ketika mengerjakannya.  

Pada masa sebelum Hamengkubuwono IX, tata rias Paes Ageng hanya digunakan 

oleh putra-putri keraton Yogyakarta saat melangsungkan pernikahan dengan riasan 

yang sangat sederhana. Namun sejak pemerintahan Hamengkubuwono IX Paes 

Ageng telah diperbolehkan digunakan masyarakat umum. Hal tersebut tidak terlepas 

dari peran para empu pemaes keraton yakni Alm Ibu Ray Rochaya Donolobo, Alm 

Ibu Ray Pradjoko Halpito, Alm Ibu Ray Trenggono  Sosronegoro dan Alm Ibu Ray 

Marmien Sardjono Yudosipuro yang meminta izin kepada Sri Sultan supaya tata rias, 

busana dan segala upacara yang berkaitan dapat digunakan masyarakat umum. 

Mengingat paes ageng merupakan tata rias pengantin keraton yang mengandung sarat 

akan makna dan nilai pendidikan moral bangsa, etika, tata karma, dan unggah-ungguh 
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yang sangat mulia untuk disebar dan dilestarikan sebagai salah satu kekayaan budaya 

Indonesia.   

Setelah melalui riset studi pustaka, observasi dan wawancara, diangkatlah 

menjadi sebuah film dokumenter Paes Pengantin Yogyakarta dengan judul “Paes 

Prodo”. Dibuatnya film dokumenter ini adalah untuk memberi contoh kepada 

masyarakat agar tetap melestarikan apa yang telah diwariskan oleh para leluhur. Dan 

sebelum pembuatan film dokumenter ini harus melalui proses survey lokasi, dan 

wawancara kepada pihak yang mengerti objek yang akan di tuju. Penulisan ini 

menggunakan beberapa teori seperti Film Dokumenter, Perancangan Dokumenter, 

Sinematografi. Kerangka tersebut menjadi pedoman dalam pembuatan perancangan 

dan produksi film dokumenter ini. Proses editing film dokumenter ini menggunakan 

software Adobe Premiere CS 5.  

6.2  Saran 

Penelitian tentang  paes pengantin yang diaplikasikan dalam sebuah karya film 

ini diharapkan menjadi wawasan dan pengetahuan bagi para khalayak luas. Peneliti 

mengakui masih banyak kekurangan dalam mengaplikasikan penelitian ini ke dalam 

film dokumenter paes pengantin karena dalam pembuatan film dokumenter ini 

dibutuhkan sekali untuk bekerja dalam tim, namun dalam pembuatan film 

dokumenter ini sangat berbeda sekali dengan teori yang ada di buku karena masih 

banyak yang digali dari paes pengantin tersebut. Oleh karena itu bagi pembaca atau 

yang lain disarankan untuk dapat meneruskan film ini dengan menambahkan yang 
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menjadi kekurangan film ini. Dan Diharapkan para perias pengantin juga mempelajari 

tentang makna yang terkandung dalam tata rias Paes Ageng dan menyampaikannya 

pada masyarakat. Agar makna filososfis yang tinggi tersebut dapat diketahui oleh 

masyarakat dan kebudayaan tersebut tetap lestari. Keraton Yogyakarta dan HARPI 

Melati wilayah DIY diharapkan saling bekerjasama dalam hal melestarikan semua 

ragam tata rias pengantin Yogyakarta, termasuk Paes Ageng yang menjadi cikal bakal 

tata rias lain di dalam lingkup Yogyakarta.  

 

 


