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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Gambaran Umum mengenai Buku Tutorial Make Up Hack 

Perancangan buku tutorial makeup hack untuk wanita karier ini menggunakan 

metode pengumpulan data wawancara dan kuesioner. Penulis melakukan dua kali 

wawancara dengan para ahli, pertama dengan professionalbridalmakeup artist and 

hairdo, Ibu Lucyana Lauwrus. Kemudian kedua dengan seorang illustrator yang 

merupakan founder dari Okapi digital art, Ricky Pramudita. Selain itu Penulis 

juga melakukan observasi dengan beberapa wanita karier yang memiliki masalah 

dengan cara pengaplikasian make up cepat sebelum pergi bekerja agar mengetahui 

lebih detail kesulitan yang dialami oleh para wanita karier. 

Adapun penulis melakukan penyebaran kuesioner sebanyak satu kali. 

Kuesioner pertama dibagikan secara online dan paper kepada 123 wanita karier 

berusia 23-30 tahun yang bekerja di kantor. Hal ini dilakukan untuk melihat 

tingkat awareness dari kebutuhan pengajaran teknik make up cepat bagi seorang 

wanita karier serta mengetahui tingkat kesulitan wanita karier dalam 

menggunakan make up di kesehariannya.  
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3.2. Wawancara 

3.2.1. Wawancara dengan Proffesional Make Up Artist 

Penulis melakukan wawancara dengan seorang professional bridal tata rias 

sekaligus tata rambut, yaitu Ibu Lucyana Lauwrus bergelar D3 dari sekolah tata 

rias dan tata rambut Rudy Hadisuwarno. Wawancara ini dilaksanakan pada 

tanggal 20 April 2016 untuk mendapatkan masukan dan saran mengenai buku 

tutorial make up hack.  

 

Gambar 3. 1 Wawancara bersama Ibu Lucyana Lauwrus 

(Sumber: Dokumentasi pribadi penulis) 

 

3.2.1.1 Hasil Wawancara 

Menurut Ibu Lucyana Lauwrus, make up sangat penting bagi wanita karier dalam 

membangun performa masing masing diri wanita, karena make up dapat 

menggambarkan diri seseorang serta mengkoreksi kekurangan yang ada pada 

wajah. Pentingnya mengetahui tampilan make up yang sesuai bagi masing masing 
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wanita, karena tampilan make up yang tidak sesuai dapat merubah jati diri wanita. 

Disamping itu diperlukan teknik cepat sangat dibutuhkan bagi wanita karier yang 

cenderung beraktivitas padat. Oleh sebab itu diperlukan suatu cara khusus untuk 

dapat mengejar tampilan make up yang sempurna namun dengan waktu yang 

singkat. Beliau pun menyatakan bahwa persiapan mengenai pengetahuan cara 

bermakeup untuk aktivitas bekerja perlu dipersiapkan minimal sejak kuliah. 

Dalam segi standarisasi make up kerja, Ibu Lucyana pun memberi masukkan 

bahwa tampilan make up untuk bekerja di pagi hari harus terkesan natural dan 

tidak menggunakan bahan yang terlalu banyak “glitter” pada produk make 

up.Penggunaan “glitter” dan warna yang mencolok dipagi hari dapat 

menimbulkan efek yang berlebihan dan menampilkan karakter yang tidak sesuai 

umur seseorang. Warna – warna yang dipakai pada kelopak mata, pipi dan bibir 

harus soft, sehingga tetap mencerminkan karakter wajah asli seseorang. Warna 

merah pada bibir sangat dihindari, terutama bagi wanita kantor, karena dapat 

mengganggu fokus antar rekan kantor pada saat berbicara. Foundation yang 

digunakan pun ada baiknya berbahan dasar cair dan bukan cream untuk 

menampilkan kesan natural. 

Beliau pun menambahkan, konten yang ditulis harus diurutkan berdasarkan 

langkah-langkah dasar terlebih dahulu sebelum menuju tema make up tertentu. 

Pengetahuan mengenai karakter wajah juga diperlukan sebelum mencari tema 

make up yang sesuai. 
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3.2.2. Wawancara dengan Illustrator 

Penulis juga melakukan wawancara dengan seorang Ilustrator sekaligus founder 

dari Okapi Digital Art yang merupakan tempat kursus gambar digital, yaitu Bapak 

Ricky Pramudita, S.T. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 24 April 2016 dan 

bertujuan untuk mendapatkan saran mengenai ilustrasi yang sesuai untuk sebuah 

buku tutorial make up serta mengetahui langkah – langkah yang tepat dalam 

membuat suatu karya ilustrasi. 

 

Gambar 3. 2 Wawancara bersama Bapak Ricky Pramudita 

(Sumber: Dokumentasi pribadi penulis) 

 

3.2.2.1 Hasil Wawancara 

Menurut Bapak Ricky Pramudita, ilustrasi merupakan alat bantu visual yang 

sangat efektif untuk menjelaskan isi dari sebuah teks. Ilustrasi yang baik tidak 

hanya berfungsi sebagai pemanis, akan tetapi dapat menjelaskan keseluruhan 

konten yang ada. Sebagai seorang illustrator yang baik, diperlukan rasa peka 
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terhadap lingkungan sekitar untuk menuai proses kreatif dan ide visual yang 

diinginkan.  

Dalam konteks sebuah buku tutorial make up, beliau mengungkapkan bahwa style 

yang tepat dalam menjelaskan step by step maupun cara makeup adalah style 

realis. Style realis membantu pembaca untuk membayangkan isi konten dengan 

lebih nyata dan sesuai dengan aslinya.Selain itu style realis juga membantu 

penggambaran struktur dan proporsi wajah yang sebenenarnya. Ia pun 

menambahkan bahwa penggambaran realis akan tetapi harus simple. Misalnya 

pada kulit wajah, tidak perlu gradasi atau efek – efek yang berlebihan, karena 

sebuah gambar yang simple akan lebih mudah dan cepat ditangkap oleh pembaca. 

Gambar dapat dibuat dengan styleblack and white, namun dengan garis struktur 

wajah yang realis, akan tetapi pada pengaplikasian di bagian wajah tertentu pada 

sebuah step, dapat diberi warna untuk memberikan fokus. 
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3.3. Studi Eksisting 

3.3.1. Every Day Make Up 

 

 Gambar 3. 3 buku everyday make-up 

(Sumber: Dokumentasi pribadi penulis) 

 

1 Cover Cover depan buku terdiri atas judul buku, sub judul, 

nama penyusun dan pengarang buku, serta logo 

penerbit. Tampilan cover depan buku didominasi 

oleh foto model dan foto produk make up. Selain itu 

adapula warna yang digunakan pada background 

adalah coklat muda dengan putih. Dari segi 

tipografinya, Judul buku menggunakan huruf serif, 

sedangkan sub judul dan lainnya menggunakan huruf 

sans serif. Pada belakang cover buku, ditampilkan 

kembali judul dan sub judul buku, bersama dengan 

foto model dan sinopsis buku.  
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2 Konten Konten buku terdiri atas daftar isi, pengantar, isi, dan 

penutup. Dari alur isi buku dari awal hingga akhir, 

menjelaskan mengenai jenis kulit, alat dan produk 

kosmetik, perawatan wajah di setiap usia, koreksi 

wajah, step by step tutorial make up dasar, step by 

step tutorial makeup tema lainnya, tips makeup, dan 

hairdo tutorial. Foto sangat berperan penting dalam 

mendeskripsikan make up secara nyata kepada 

pembaca. Selain itu didukung pula dengan ilustrasi 

untuk menjelaskan aplikasi make up dasar. Jenis 

ilustrasi yang digunakan hanya 1 style. Selain itu 

buku ini menggunakan layout yang berbeda beda 

setiap babnya, ada single column grid, two column 

grid, maupun modular grid. Kertas yang digunakan 

adalah art paper 100 gram. Terdiri dari 64 halaman. 

3 Tipografi Konsistensi tidak ditunjukkan pada judul cover yang 

menggunakan typeface yang berbeda pada coverdan 

halaman cover dalam. Pada konten buku secara 

keseluruhan menggunakan typeface jenis sans 

serifdan menggunakan ukuran huruf yang beragam. 

Konten juga hanya menggunakan 1 jenis font. 

4 Ilustrasi Ilustrasi di dalam buku ini menggunakan teknik 

manual dengan warna black and white. 
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5 Ukuran 21x21 cm 

6 Jenis Kertas Menggunakan art carton untuk coverdanart paper 

untuk konten bukunya. 

7 Teknik Jilid Glossy 

8 Binding Staples 

 

Tabel 3. 1 Spesifikasi buku everyday make up 

 

Adapula kekurangan dari buku ini yaitu foto dan Ilustrasi berperan dalam 

menjelaskan langkah – langkah cara penerapan tema make up tertentu, tetapi 

beberapa penjelasan mengenai langkah make-upbasichanya dijelaskan berupa 

teks, sehingga sulit untuk mempraktekan langkah-  langkah tersebut. Salah satu 

kelebihan dari buku ini adalah model yang sesuai dengan tema make up yang 

ditampilkan, seperti pada aplikasi make up kerja, model yang ditampilkan sesuai 

umur dan latar belakang pekerjaan model sebagai wanita karier. Harga dari buku 

everyday make up adalah Rp 65.000,-. 
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3.3.2. Tip & Trik Shading 

 

Gambar 3. 4 Cover depan dan belakang buku Tip & Trik 02: shading & contouring 

(Sumber: Dokumentasi pribadi penulis) 

 

1 Cover Cover depan buku bertuliskan judul buku dengan sub 

judul buku, serta nama penerbit dan nama 

pengarang. Sedangkan bagian belakang buku 

berisikan judul buku dengan sub judul buku, 

sinopsis, alamat penerbit dan kode ISBN. 

Penampilan cover depan sangat sederhana dengan 

foto berbagai macam warna bedak yang dipadukan 

dengan background putih polos. Sedangkan untuk 

cover belakang dikemas hanya dengan background 

ungu polos tanpa foto maupun elemen visual 

lainnya. 

2 Konten Konten buku terdiri atas daftar isi, kata pengantar, 
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isi, dan penutup (tanya jawab). Pada bab awal 

konten, buku menjelaskan mengenai perkakas 

perawatan wajah, peralatan make up dan produk 

make up. Kemudian di bab selanjutnya membahas 

mengenai pertolongan pertama pada wajah yang 

menekankan tentang cara merawat wajah yang baik 

dan benar. Setelah itu bab selanjutnya mulai masuk 

kepada tema judul buku yaitu teknik shading dan 

contouring. Pada bab terakhir terdapat tanya jawab 

mengenai kesulitan  yang pada umumnya dialami 

wanita seputar makeup. 

Di dalam buku ini, foto berperan dalam menjelaskan 

peralatan dan perkakas make up. 

3 Tipografi Keseluruhan buku baik cover maupun isi 

menggunakan huruf sans serifdan penggabungan 

tebal tipis pada kontennya. Pada sub bab judul, 

menggunakan typeface bold, sedangkan untuk isi bab 

menggunakan typeface regular. 

4 Ilustrasi Ilustrasi di dalam buku ini menggunakan style realis 

yang simple dengan pewarnaan pada bagian wajah 

tertentu untuk menjelaskan step by step dari teknik 

shading dancontouring. 

5 Ukuran 15x21 cm 
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6 Jenis Kertas Menggunakan art carton untuk coverdanart paper 

untuk konten bukunya. 

7 Teknik Jilid Glossy 

8 Binding Staples 

 

Tabel 3. 2 Spesifikasi buku Tip dan Trik 

 

Meskipun buku ini bersifat tutorial, akan tetapi cukup sulit dimengerti 

karena 80 % dari tutorial buku dijelaskan hanya dengan teks tanpa foto dan 

ilustrasi. Ilustrasi hanya dijelaskan untuk menerangkan hasil pengaplikasian 

shading dan contouring pada masing – masing karakter wajah, namun step by step 

tetap dijelaskan melalui teks. 

Selain itu, dari keseluruhan buku yang berjumlah 64 halaman, hanya 11 

halaman yang membahas mengenai pengaplikasian shading dan contouring, 

padahal teknik ini merupakan judul utama dari buku tersebut. Teknik shading dan 

contouring juga diletakkan pada 2 bab terakhir dan tidak menjadi fokus utama 

dalam keseluruhan buku. Pengajaran mengenai perawatan wajah, perkakas wajah, 

pengenalan alat dan produk make up lebih mendominasi. Harga buku relatif 

murah yaitu Rp 45.000,00. 

Perancangan Buku... Nathania Ingrid Hendradi, FSD UMN, 2016



65 
 

3.3.3. 10 Minutes Make Up 

 

Gambar 3. 5 Cover depan buku 10 Minute Makeup 

(Sumber: Dokumentasi pribadi penulis) 

 

1 Cover Cover buku berbahan hard cover dengan sampul 

berbahan art carton laminating matte dengan 

finishing spot UV. Tertulis Judul buku, sub judul, 

nama pengarang dan nama penerbit pada halaman 

cover depan buku. Sedangkan pada halaman 

belakang terdiri atas sinopsis, foto, keterangan 

penerbit dan ISBN. Cover buku dikemas dengan 

tema warna biru dan merah muda. Foto ditampilkan 

dengan ukuran yang cukup besar sebagai 

background dari cover depan. 

2 Konten Konten buku dijelaskan dengan sangat praktis dan 
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tidak bertele -tele. Bahasan mengenai 10 

minutesmake up mendominasi pada isi buku. 

Sedangkan penjelasan mengenai basic makeup hanya 

dijelaskan secara singkat dan padat. Buku terdiri atas 

daftar isi, kata pengantar, isi, penutup.  

3 Tipografi Buku menggunakan huruf sans serif pada cover 

maupun isi buku. Judul buku cover maupun sub bab 

judul menggunakan Uppercase letter untuk 

menekankan fokus dari judul yang ada. Judul pada 

cover buku penggunakan perpaduan warna biru dan 

merah muda, sedangkan sub bab judul menggunakan 

perpaduan warna hitam dan putih. 

4 Ilustrasi Style realis menjadi icon dari style ilustrasi yang 

terdapat di dalam buku. Penggabungan ilustrasi dan 

foto, membuat penjelasan tutorial semakin sempurna 

dan mudah dimengerti. 

5 Ukuran 19x24 cm 

6 Jenis Kertas Menggunakan hard cover untuk coverdanart paper 

untuk konten bukunya. 

7 Teknik Jilid Matte  

8 Binding Perfect Binding 

 

Tabel 3. 3 Spesifikasi buku 10 Minutes Make Up 
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Penulis menjadikan buku “10 Minute Make-up” oleh Boris Entrup sebagai 

kompetitor utama, karena konten yang disajikan mendekati topik buku tutorial 

make up hack.Penulis mendapatkan masukkan yang sangat baik mengenai desain 

buku secara keseluruhan, baik dari segi konten maupun visual. Buku memiliki 

tingkat keterbacaan yang baik, ilustrasi yang realis dan jelas, serta foto yang 

dikemas dengan sederhana namun menjelaskan makeup secara detail. Akan 

terdapat kekurangan di dalam buku ini, yaitu buku menggunakan bahasa inggris 

dan memiliki harga yang cukup mahal, karena buku tersebut adalah buku 

import.Selain itu konten hanya membahas mengenai tampilan make up sederhana 

yang dapat diaplikasikan hanya dengan sepuluh menit, bukan bagaimana cara 

cepat makeup untuk mempersingkat waktu. Salah satu teknik makeup hack yang 

populer  dibahas dalam buku ini, yaitu mengenai cara mengaplikasikan mascara 

dengan sendok dan menggunakan bedak pada lipstick untuk menghasilkan 

tampilan lipstick yang tahan lama. Namun, hanya 2 teknik yang ditampilkan di 

dalam buku ini, serta tidak detail dalam penjelasan hack nya. Selain itu buku ini 

memiliki harga yang cukup mahal yaitu Rp 230.000,- dikarenakan buku import. 

3.4. Kuesioner 

Penulis menyebarkan angket kuesioner kepada 123 wanita karier perkantoran di 

Jakarta.Wanita karier tersebut berusia 23-30 tahun.Angket dibagikan secara online 

dan offline. 
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Gambar 3. 6 Lembar kuesioner 

(Sumber: Dokumentasi pribadi penulis) 
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Gambar 3. 7 Kuesioner online 

(Sumber: Dokumentasi pribadi penulis) 
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3.4.1. Pertanyaan Kuesioner 

NAMA             : 

USIA               : 

PEKERJAAN  : 

1. Berapa hari dalam seminggu anda merias diri ? 
 
a.  1 kali seminggu 
b.  2 kali seminggu 
c.  3 kali seminggu 
d.  4-5 kali seminggu 
e.  6-7 kali seminggu  

 
2. Apakah anda menggunakan riasan make up untuk pergi bekerja? 

 
a.  Ya 
b.  Tidak 

 
3. Berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk make up di pagi hari? 

 
a. < 5 menit 
b. 10 menit 
c. 15 menit 
d. 20 menit 
e. 30 menit 
f. >30 menit 

 

4. Seberapa sering anda menyelesaikan make up anda kurang dari 10 menit 
sebelum pergi bekerja? 
 
a.  Sangat jarang (1 kali seminggu) 
b.  Jarang (2-3 kali seminggu) 
c.  Sering (4-5 kali seminggu) 
d.  Sangat sering (6-7 kali seminggu) 
 

5. Apa kendala yang paling besar pada saat mengaplikasikan make up dengan 
terburu buru? (boleh lingkari lebih dari 1) 
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a.  Sempitnya waktu 
b.  Banyaknya riasan yang harus dipakai 
c.  Cara merias 
d. lain lain, _________________________________________________ 

 

6. Alat makeup apa saja yang anda gunakan sebelum pergi bekerja?  
(boleh lingkari lebih dari 1) 

a.  Eyeliner 
b.  Pensil Alis 
c.  Foundation/ BB Cream 
d.  Bedak 
e.  Shading Powder 
f.  Shading Cream 
g.  Blush On 
h.  Lipstick 
i.  Mascara 
j.  Eyeshadow  

 

7. Seberapa sering anda make up di kendaraan (mobil, kereta, bus) akibat tidak 
sempat make up? 
 
a.  Sangat jarang (1 kali seminggu) 
b.  Jarang (2-3 kali seminggu) 
c.  Sering (4-5 kali seminggu) 
d.  Sangat sering (6-7 kali seminggu) 

 

8. Kapan anda pertama kali belajar make up? 
 
a.  SMP 
b.  SMA 
c.  Kuliah 
d.  Setelah kuliah 

 

9. Dari mana anda belajar make up?  
 
a.  Internet 
b.  Buku  
c.  Kursus Makeup  
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d.  Kelas Makeup (sekali pertemuan) 
e.  Teman  
f.  Keluarga 

 

10. Jikalau anda pernah belajar makeup dari Internet, kesulitan apa saja yang anda 
temui? (boleh lingkari lebih dari 1) 
 
a.  Gagal mengakses media  
b.  Pengajaran kurang mendetail/ lengkap 
c.  Sumber tidak terpercaya 
d.  Lain lain, _________________________________________________ 
 

11.   Pernahkah anda membaca buku tentang make up? 
 
a. Ya 
b. Tidak 

 

12.  Apakah anda mengetaui teknik cepat dalam make up? 
 
a. Tidak 
b. Ya 

 

13. Apakah anda pernah mendengar istilah “makeup hacks” ? 
 
a. Tidak 
b. Ya 

 

14.  Apakah anda membutuhkan pengajaran teknik make up cepat dalam bentuk 
media buku yang secara lengkap mengulas tips dan trik make up dengan 
waktu yang singkat? 
 
a. Ya, saya membutuhkannya 
b. Tidak, saya tidak membutuhkannya 
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15. Maukah anda belajar teknik cepat dalam make up yang membantu anda untuk 
make up dengan cepat di waktu yang singkat sebelum beraktivitas?     
 
a. Ya 
b. Tidak 

 

3.4.2. Hasil Kuesioner 

 

Dari hasil pertanyaan di atas menunjukkan bahwa sebesar 75% wanita karier 

menggunakan make up 6-7 kali seminggu. Hal ini menunjukkan bahwa wanita 

karier sangat sering menggunakan make up di dalam kesehariannya. 
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Sebesar 92.2 % wanita menyatakan menggunakan riasan saat pergi bekerja. 

Presentase ini menyatakan ketergantungan wanita karier dalam menggunakan 

make up saat bekerja. 

 

 

Sebesar 50 % wanita mengaplikasikan riasan dalam waktu 20 menit, hanya 

sebesar 21,2 % wanita yang dapat mengaplikasikan riasan di bawah 10 menit. 

 

 

52,9 persen wanita menyatakan sangat jarang dapat menyelesaikan riasan kurang 

dari 10 menit sebelum pergi bekerja. 
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Mereka pun menyatakan bahwa sempitnya waktu merupakan presentase terbesar 

kesulitan yang mereka hadapi saat mengaplikasikan riasan secara terburu – buru. 

 

 

 

51% wanita menyatakan bahwa mereka sering make up di kendaraan umum / 

mobil pribadi akibat tidak sempat merias. 
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Dari pertanyaan ini didapati bahwa eyeliner, pensil alis, dan lipstick merupakan 

alat make up yang paling sering digunakan oleh wanita karier di dalam 

kesehariannya. 

 

 

Didapati pula bahwa sebesar 66,1 % wanita tidak tahu teknik cepat dalam merias 
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Sebesar 51,8 % wanita tidak mengetahui “make up hacks” atau cara cepat dalam 

merias 

 

 

 

Ditemukan bahwa sebanyak 52 % wanita karier mulai belajar merias saat 

menginjak bangku SMA, sehingga mereka memiliki waktu yang cukup lama 

dalam mempersiapkan kemampuan mereka sebelum memasuki dunia kerja. 
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Buku mejadi media terbesar kedua bagi wanita karier dalam mempelajari cara 

merias yang baik dan benar.Hal tersebut dinyatakan dalam persentase sebanyak 

42,9 persen pada grafik di atas. 

 

 

 

58% wanita karier menyatakan bahwa pengajaran yang mereka dapatkan di 

internet kurang lengkap dan detail. 
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Kemudian sebanyak 76,6 % wanita mengatakan pernah membaca buku mengenai 

make up 

 

 

 

Sebanyak 70,6 % wanita menyatakan butuh akan pengajaran teknik make up cepat 

yang mengulas tips dan trik makeup dengan waktu yang singkat. 
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Serta sebanyak 87,5 % wanita mengatakan bahwa mereka berkeinginan dalam 

mempelajari teknik makeup cepat yang dapat membantu mereka sebelum 

beraktivitas.  

3.5. Observasi 

Penulis melakukan Observasi di beberapa kantor yang berlokasi di Jakarta untuk 

meneliti mengenai efektivitas teknik make up hack yang penulis ulas di dalam 

buku tutorial make up hackserta mengamati perilaku kebiasaan para wanita karier 

dalam berpenampilan sehari – harinya. 

 

Gambar 3. 8 Responden dari observasi make up hack 

(Sumber: Dokumentasi pribadi penulis) 

Perancangan Buku... Nathania Ingrid Hendradi, FSD UMN, 2016



82 
 

3.6. Kesimpulan Hasil Data Lapangan 

Dari hasil penelitian data lapangan, menunjukkan bahwa suatu tampilan make up 

sangat berpengaruh bagi seorang wanita karier, karena dapat mempengaruhi 

performa serta jati diri dari masing - masing pribadi wanita karier. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil survey bahwa 90% wanita yang selalu menggunakan make 

up saat pergi bekerja. Selain itu tampilan make up yang paling sesuai dengan 

wanita karier di pagi hari ialah make up natural, dikarenakan karakter make up 

tersebut tidak mengubah kondisi fisik wanita secara berlebihan. Penggunaan 

warna – warna yang lembut merupakan ciri khas dari warna makeup 

natural.Demikian untuk ilustrasi harus dibuat natural / semi realistic dengan 

mengikuti bentuk asli proporsi wajah namun dengan penggambaran yang 

sederhana, tanpa gradasi dan warna. 

Hasil kuesioner pun menunjukkan adanya demandterhadap buku 

tutorial make up hack, dikarenakan ketidakmampuan wanita karier dalam 

bermakeup cepat yang disebabkan karena belum adanya media literatur yang 

membahas mengenai teknik make up cepat dengan tips dan trik yang membantu  

dalam merias secara singkat sebelum memulai aktivitas mereka. 
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