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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Perancangan Buku Tutorial Pengaplikasian Make up Special Occasion dengan 

Harmoni Warna yaitu dengan (Effendi & Tukiran, 2012) metode mixed 

methodology, yaitu metode gabungan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2012) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada sampel 

untuk menguji fenomena yang ada serta data statistik pada pengumpulan data 

(hlm.14-15). Metode kuantitatif yaitu dengan menyebarkan kuesioner untuk 

mengetahui pengetahuan dan penggunaan Make up pada masyarakat. Menurut 

Moleong (2010) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan 

berdasarkan apa yang dialami oleh sampel berupa perilaku, persepsi, tindakan, dan 

motivasi ( hlm. 6). Metode kualitatif yaitu dengan wawancara, observasi, focus 

group discussion dan studi pustaka untuk mendapatkan informasi mengenai Make 

up. 

 

3.1.1. Wawancara 

Perancangan Media Informasi Pengaplikasian Make up Special Occasion dengan  

Harmoni Warna dibuat untuk memberikan informasi yang benar mengenai cara 

pengaplikasian, tips dan trik, serta informasi dasar ketentuan dalam Make up. 

(Effendi & Tukiran, 2012) Wawancara merupakan interaksi dan komunikasi 

kepada responden untuk mendapatkan informasi (hlm. 207). Wawancara 

dilakukan kepada para ahli khususnya dibidang Make up. Wawancara dilakukan 
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guna untuk mengetahui informasi mengenai Make up secara langsung dari 

ahlinya. Narasumber pada penelitian ini yaitu professional Make up Artist, 

proffesional Make up Artist with beauty class, dan professional Make up Artist 

with Make up education. 

3.1.2. Kuesioner 

Kuesioner dibagikan melalui angket online kepada 112 wanita yang berusia 18-35 

tahun di daerah urban yaitu JABODETABEK. Kuesioner ini dibagikan secara 

online dan juga disebarkan secara fisik ke wilayah Tangerang kota dengan tujuan 

untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan wanita terhadap Make up serta 

mengetahui tingkat ketertarikan terhadap kebutuhan buku tutorial pengaplikasian 

Make up dengan harmoni warna. Kuesioner online dapat diakses dengan link 

berikut: https://goo.gl/forms/ppPM8xB46L0ceuaq1. Sample menggunakan rumus 

slovin (Hamdi & Bruhddin, 2015), yaitu sebagai berikut: 

s=
n

2
1 + N.e

 

Gambar 3.1. Rumus Slovin 

 

 

Keterangan: 

S = sample 

N = Populasi 

E = derajat ketelitian atau nilai kritis yang diinginkan 

Dari rumus di atas, didapat hasil sebagai berikut: 
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3.1.3. Focus Group Discussion 

(Sandjaja & Heriyanto, 2011) Focus Group Discussion merupakan diskusiyang 

melibatkan sekelompok orang untuk membahas mengenai suatu topik (hlm. 148).  

Karakteristik Focus Grup Discussion, yaitu: 

• Pesertanya 6-12 orang. 

• Peserta tidak saling mengenal. 

• Mengumpulkan data persepsi peserta terhadap suatu topik. 

• Pertanyaan bersifat terbuka untuk mengumpulkan data kualitatif. 

• Setiap peserta menggemukakan pendapat & ide (hlm. 149). 

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan kepada 6 orang wanita di 

wilayah Tangerang, usia 18-25 tahun, dilaksanakan pada tanggal 17 September 

2017, di Babakan Tangerang. Focus Group Discussion dilakukan untuk 
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mengetahui secara detail bagaimana peserta FGD mengaplikasikan Make up, 

sejauh mana pengetahuan mereka mengenai Make up, bagaimana tangapan 

mereka mengenai perancangan media informasi pengaplikasian Make up Special 

Occasion dengan harmoni warna, media informasi seperti apa yang mereka 

inginkan mengenai Make up, dan lain-lain. 

3.1.4. Observasi 

(Sandjaja & Heriyanto, 2011) Observasi merupakan  perbuatan untuk melakukan 

pengamatan mengenai topik penelitian (hlm. 143). Observasi yang dilakukan oleh 

penulis yaitu pada saat menyebarkan kuesioner tanggal 10 September 2017 di 

Babakan, Tangerang dan  juga saat melakukan Focus Group Discussion tanggal 

17 September 2017. Observasi dilakukan guna untuk mengetahui bagaimana 

masyarakat dalam mengaplikasikan Make up pada wajahnya sendiri, apakah 

sudah sesuai atau belum. 

3.1.5. Studi Literatur 

(Hamdi & Bhruddin, 2015) Literatur merupakan dasar konseptual dalam 

penelitian yang didapat dari tijauan pustaka, yang berupa jurnal, buku, dokumen, 

laporan, maupun sumber elektronik (hlm. 26). Literatur dalam penelitian ini 

didapat dari buku, jurnal, dan sumber elektronik untuk mendapatkan informasi 

atau data mengenai  Desain Komunikasi Visual, Make up, Perancangan Buku, 

Fotografi, dan yang lainnya.  
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3.2. Analisis Data 

Analisis data merupakan hasil dari pengumpulan data guna sebagai sumber data, 

analisis permasalahan yang terjadi, dan juga sebagai teori untuk perancangan 

media informasi pengaplikasian Make up Special Occasion dengan harmoni 

warna. 

3.2.1. Analisis Hasil Wawancara 

3.2.1.1. Proffesional Make up Artist 

Wawancara pertama dilakukan kepada Proffesional Make up Artist, yang 

bernama Riana Zylvia. Make up Artist tersebut telah berpengalaman 

dibidangnya selama 2 tahun dan merupakan lulusan dari Lasale Collage 

Make up Artist. Wawancara diadakan pada tanggal 30 Maret 2017 di Alam 

Sutera, Tangerang. Wawancara tersebut dilakukan guna untuk mengetahui 

berbagai hal tentang Make up, khususnya mengenai warna dalam Make up. 

 

Gambar 3.2. Wawancara Riana Zylvia 
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Menurut Riana Zylvia, kesalahan yang masih terjadi dalam Make 

up yang digunakan wanita pada umumnya yaitu pemilihan warna yang 

tidak sesuai dengan warna kulit, terutama pada pemilihan Foundation. 

Kesalahan lainnya seperti jenis Make up yang tidak menyesuaikan dengan 

jenis kulit. Harmoni warna yang sesuai dengan wajah dalam aturan tata 

rias, yaitu warna neutral dan pada pengguanaan Make up malam, 

menggunakan warna gelap. Ketentuan basic seperti dark circle yang 

ditutupi dengan concelear warna oranye, sedangkan redness/noda jerawat 

ditutupi dengan concelear warna hijau.   

3.2.1.2. Proffesional Make up Artist with Beauty Class 

Wawancara kedua dilakukan kepada Proffesional Make up Artist yang 

sudah memiliki beauty class, yang bernama Nurul. Make up Artist tersebut 

telah berpengalaman dibidangnya selama 3 tahun dan merupakan lulusan 

dari Gusnaldi Make up Course. Wawancara diadakan pada tanggal 30 

Agustus 2017 di Studio Make up, ITC BSD, Tangerang Selatan. 

Wawancara tersebut dilakukan guna untuk mengetahui berbagai hal 

tentang Make up, khususnya mengenai warna dalam Make up serta 

permasalahan yang dialami muridnya dalam belajar Make up. 
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Gambar 3.3. Wawancara Nurul 

 

Berdasarkan pengamatannya pada saat mengajar muridnya, 

menurut Nurul cukup banyak muridnya terutama yang dewasa muda 

sangat mengikuti trend Make up yang bersumber dari youtube. 

Permasalahannya, trend Make up yang terdapat di youtube sangat bagus 

hasilnya, dikarenakan mereka juga memiliki wajah yang cantik, mulus, 

dan warna kulit yang terang, sedangkan jika anak muda sendiri 

mengaplikasikan ke wajah mereka belum tentu hasilnya sama karena 

masing-masing orang memiliki karakter wajah yang berbeda. Kesalahan 

lain yang terjadi, yaitu: pemilihan Foundation yang tidak sesuai dengan 

warna dan jenis kulit, pemilihan warna Blush on yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan, serta pengaplikasian Shading dan Highlight yang tepat. 

Menurut Nurul, hal yang terutama sebelum Make up yaitu perawatan 
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wajah sangat penting, jika memiliki wajah yang sehat maka pada saat 

pengaplikasian Make up akan terlihat sempurna. 

Wawancara ketiga dilakukan kepada Proffesional Make up Artist 

yang sudah memiliki beauty class, yang bernama Meilana Prawira. Make 

up Artist tersebut telah berpengalaman dibidangnya selama 1,5 tahun dan 

merupakan lulusan dari Rudy Hadisuwarno Academy. Wawancara 

diadakan pada tanggal 05 Agustus 2017 di Kediaman Meilana Prawira, 

Pamulang, Tangerang Selatan. Wawancara tersebut dilakukan guna untuk 

mengetahui berbagai hal tentang Make up, khususnya mengenai warna 

dalam Make up serta permasalahan yang dialami muridnya dalam belajar 

Make up. 

 

Gambar 3.3. Wawancara Meilana Prawira 

 

Menurut Meilana, Make up zaman sekarang sudah semakin 

berkembang, jika zaman dahulu semua jenis Make up matte, zaman 
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sekarang Make up sudah berbagai jenis yang dapat menyesuaikan dengan 

jenis kulit, seperti oily, matte, glowing, translucent,dll. Tidak banyak 

masyarakat yang pastinya tergiur dengan tampilan Make up para Make up 

Artist atau youtuber, tetapi mereka tidak mengetahui secara nyatanya 

seperti apa. Pada tampilan foto Make up yang hasilnya seperti Barbie oleh 

Make up Artist, pada kenyataanya jika dilihat secara langsung Make up 

tersebut seperti topeng dengan riasan yang sangat tebal. Kesalahan pada 

Make up sering terjadi pada masyarakat yang baru mulai bekerja terutama 

pekerja kantor atau setelah lulus kuliah, mereka memiliki tutunan dalam 

pekerjaan untuk menggunakan Make up, jadilah secara terpaksa mereka 

belajar Make up sendiri yang tidak menggunakan dasar yang benar. Selain 

orang yang bekerja, kesalahan sering ditemui di tempat pesta yang dialami 

oleh ibu-ibu, menggunakan Make up yang tebal dengan warna yang 

mencolok. 

3.2.1.3. Make up Education 

Wawancara ketiga dilakukan kepada Proffesional Make up Artist, 

yang bernama Iwan Haroun. Make up Artist tersebut telah berpengalaman 

dibidangnya selama 15 tahun. Wawancara diadakan pada tanggal 21 

September 2017 di Beauty Workshop Rudy Hadiswarno, Pondok Indah, 

Jakarta Selatan. Wawancara tersebut dilakukan guna untuk mengetahui 

berbagai hal tentang Make up, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan 

dalam Make up yang benar. 
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Gambar 3.5. Wawancara Iwan Haroun 

 

Pada saat workshop, Iwan menjelaskan beberapa ketentuan dalam Make 

up, yaitu: pemilihan Foundation untuk kulit sawo matang yaitu Foundation warm 

ditambah kuning langsat dan Pink dicampur lalu di blend, Shading diberikan di 

sisi pelipis sampai dekat bibir dari tebal ke tipis dengan warna cokelat, 

menggunakan powder translucent warna neutral, bronze, dan shimmer, 

menggunakan compact powder lebih cerah 1 tingkat warna kulit, dan Lipstick 

nude ditambah beige Pink dan diberi lipgloss. Secara garis besar ketentuannya 

sudah terlihat make tidak boleh terlalu tebal, tidak beda jauh dari warna kulit, 

serta diaplikasikan pada bagian yang benar.  

Kesimpulan dari hasil seluruh wawancara, yaitu permasalahan yang masih 

terjadi pada masyarakat yaitu penggunaan foundation yang tidak sesuai dengan 

warna kulit. Pemakaian make up yang tidak sesuai dengan kegunaannya, hal 
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tersebut sangat berpengaruh terhadap penampilan wanita dalam menggunakan 

make up  yang menghasilkan make up yang tebal pada wajah serta 

ketidaksesuaian penggunaan make up  berdasarkan warna kulit dan bentuk wajah. 

 

3.2.2. Analisis Hasil Kuesioner 

 

Gambar 3.6. Jenis Kelamin 

Hasil dari kuesioner, yaitu 100% berjenis kelamin perempuan. Kuesioner ini 

langsung ditujukan kepada perempuan. 

 

Gambar 3.7. Usia 
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Gambar 3.8. Domisili 

Sebanyak 87 responden berusia 18-25 tahun, dan 20 responden berusia 26-35 

tahun. Responden berdomisili paling banyak di Tangerang sebanyak 96 responden 

dan 12 responden berdomisili di Jakarta. 

 

Gambar 3.9. Pekerjaan 
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Gambar 3.10. Pendapatan 

 

Responden sebanyak 52% merupakan pelajar atau mahasiswa dan 10% 

merupakan wiraswasta. Pendapatan terbanyak yaitu Rp 1.000.000,- sampai 

dengan Rp 2.000.000,- dengan persentase 34%, sedangkan pendapatan > Rp 

5.000.000,- hanya dengan persentase 3%.. 

 

Gambar 3.11. Warna Kulit 

 

Responden sebanyak 54% paling banyak berkulit kuning langsat, yang merupakan 

warna kulit khas Indonesia, selain itu sawo matang juga menjadi warna kulit khas 

Indonesia hanya dengan persentase 20%.  
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Gambar 3.12. Bentuk Wajah 

 

Gambar 3.13. Bentuk Mata 

 

Gambar 3.14. Bentuk Alis 
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Responden sebanyak 55% memiliki bentuk wajah yang bulat, sedangkan 2% 

memiliki bentuk wajah segitiga. Responden dengan bentuk mata monolid 

sebanyak 42 responden, sedangkan bentuk mata close set dan downturned hanya 

12 responden. Responden dengan bentuk alis straight sebanyak 48% dan bentuk 

alis step arched paling sedikit sebanyak 6%. 

 

Gambar 3.15. Penggunaan Make up 

 

Gambar 3.16. Keperluan Make up 

 

Penggunaan Make up dalam sebulan, paling banyak responden menggunakan 

Make up setiap hari yaitu sebanyak 49 responden, sedangkan yang menjawab 

tidak pernah hanya 3 responden. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa 
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kebanyakan perempuan masa kini menggunakan Make up dalam kesehariannya. 

Keperluan responden menggunakan Make up paling banyak untuk bekerja atau 

acara formal dengan persentase 31% dan untuk keperluan sehari-hari dengan 

persentase 20%. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa untuk acara formal dan 

bekerja menjadi suatu kebutuhan untuk menggunakan Make up. 

 

Gambar 3.17. Kategori Make up 

 

Kategori Make up responden paling banyak yaitu menggunakan Make up medium 

yang terdiri dari pelembab, Foundation, Face powder,Eyebrow, dan Lipstick 

sebanyak 71 responden, sedangkan sedikit responden menggunakan Make up full 

yang tediri dari pelembab, Foundation, Face powder,Eyebrow,Eyeshadow, 

Eyeliner, mascara, Blush on dan Lipstick sebanyak 16 responden. Hasilnya cukup 

mendukung penulis dengan responden yang banyak berani dalam menggunakan 

Make up, tidak hanya menggunakan base tetapi menggunakan tambahan Eyebrow 

dan Lipstick yang sudah menjadi trend saat ini. 
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Gambar 3.18. Paduan Make up 

 

Hasil dari kuesioner menyatakan bahwa responden tidak menggunakan paduan 

Make up, tetapi kebanyakan dari responden melakukan Make up dengan belajar 

sendiri sebanyak 58% (65 responden), sedangkan tidak ada responden yang 

menggunakan buku sebagai paduan Make up. Hal tersebut sangat mendukung 

terjadinya kesalahan pada responden dalam Make up, dikarenakan responden 

belajar sendiri tanpa ada dasar Make up, terlebih juga sebanyak 40% (48 

responden) menggunakan media online sebagai paduannya. Tanpa responden 

ketahui bahwa paduan Make up yang terdapat di media online belum tentu 

caranya tepat dan juga belum tentu dapat menyesuaikan dengan karakter wajah 

responden. 
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Gambar 3.19. Warna Foundation 

 

Pada pemilihan warna Foundation, responden sudah cukup mengetahui warna 

yang tepat dilihat dari hasilnya sebanyak 24 responden memilih warna beige dan 

24 responden memilih warna natural, tetapi pada saat pengaplikasian belum tentu 

warna yang responden pilih sudah sesuai dengan warna kulit responden. 

 

Gambar 3.20. Warna Face powder 

 

Pada pemilihan warna Face powder, responden sudah cukup mengetahui warna 

yang tepat dilihat dari hasilnya sebanyak 54% memilih warna natural dan 34% 

responden memilih warna beige, dalam hal ini kebalikan dari pemilihan warna 
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Foundation tetapi untuk Face powder warna natural pada pemakaian berbagai 

warna kulit masih dinyatakan sesuai. 

 

Gambar 3.21. Warna Eyeshadow 

 

Pada pemilihan warna Eyeshadow, sebanyak 54 responden paling banyak memilih 

warna pastel, sedangkan 5 responden memilih warna silver. Kedua warna tersebut 

masuk dalam kategori ketentuan pemilihan warna yang sesuai dengan warna kulit, 

tetapi dalam ketentuan tersebut (Gusnaldi, 2009) untuk wanita kulit kuning 

langsat hindari warna-warna pastel karena akan membenkan kesan “kotor pada 

wajah (hlm. 12). Hal tersebut cukup membuktikan bahwa responden hanya 

memilih warna kesukaan atau warna yang menurut responden bagus, tetapi belum 

tentu warna tersebut yang responden pilih sesuai dengan warna kulit. 
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Gambar 3.22. Warna Lipstick 

 

Pada pemilihan warna Lipstick, responden banyak memilih warna natural dengan 

persentase 67% dan 15% memilih Lipstick warna light. Pemilihan warna Lipstick 

sudah dinyatakan sesuai dengan menggunakan warna natural, tetapi untuk warna 

kulit sawo matang hanya beberapa warna natural yang dapat sesuai dengan warna 

kulitnya. 

 

Gambar 3.23. Warna Blush on 

 

Pada pemilihan warna Blush on, responden lebih banyak memilih warna Peach 

dengan jumlah 38%, sedangkan paling sedikit memilih warna orange dengan 
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jumlah 7%. Warna Peach memang menjadi warna favorite di masa kini, tetapi 

pada ketentuannya warna Peach tidak bisa digunakan oleh warna kulit sawo 

matang. Jika untuk warna kulit kuning langsat dan putih menggunakan Blush on 

warna Peach sudah termasuk sesuai dengan warna kulit. 

 

Tabel 3.1. Tabel kompleks 1 

 

Pada tabel kompleks pertama ini untuk mengetahui warna yang sesuai dengan 

warna kulit, sejauh mana responden mengalami kesalahan dalam memilih 

Foundation. Dari hasilnya paling banyak 84 responden perempuan dengan warna 

kuning langsat menggunakan Foundation warna beige dan natural. Hasil yang 

paling sedikit 23 responden perempuan dengan warna kulit sawo matang 

menggunakan warna Foundation chesnut dan espresso, dalam hal ini warna 

chesnut dan espresso tidak sesuai untuk ketiga warna kulit tersebut hanya sesuai 
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untuk warna kulit gelap. Hal tersebut membuktikan responden sudah cukup 

paham dalam memilih Foundation, sehingga minimnya kesalahan yang didapat. 

 

Tabel 3.2. Tabel kompleks 1 (Horizontal) 

 

Pada tabel kompleks secara horizontal ini guna untuk mengetahui setiap warna 

Foundation yang sesuai dengan warna kulit, paling banyak mengalami kesalahan 

pada 53% responden dengan warna kuning langsat menggunakan warna golden 

dan almond, dengan hasil tersebut terdapat kesalahan warna Foundation yang 

tidak sesuai dengan warna kulit. Hasil paling sedikit yaitu 20% responden wanita 

dengan warna kulit sawo matang menggunakan warna chesnut dan espresso, 

dalam hal ini responden sudah cukup mengerti bahwa warna chestnut dan 

espresso tersebut merupakan warna Foundation yang sesuai untuk warna kulit 

gelap. 
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Tabel 3.3. Tabel kompleks 1 (Vertical) 

 

Pada tabel kompleks secara vertical guna untuk mengetahui masing-masing warna 

kulit menggunakan warna Foundation apa. Pada hasilnya paling banyak 12% 

responden perempuan dengan kulit sawo matang memilih warna beige dan 

natural. Hasil paling sedikit yaitu 6% responden perempuan dengan kulit putih 

dan sawo matang menggunakan Foundation warna gelap, hanya sedikit responden 

yang menggunakan warna Foundation yang tidak sesuai warna kulit . 
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Tabel 3.4. Tabel kompleks 2  

 

Pada tabel kompleks kedua ini untuk mengetahui penggunaan Eyeshadow yang 

sesuai dengan warna kulit. Dalam hal ini terdapat hasil terbanyak yaitu 114 

responden perempuan dengan warna kulit kuning langsat menggunakan 

Eyeshadow warna pastel. Ketentuan (Gusnaldi, 2009) untuk wanita kulit kuning 

langsat hindari warna-warna pastel karena akan memberikan kesan “kotor pada 

wajah (hlm. 12), hal tersebut mendukung adanya permasalahan dari hasil 

kuesioner ini. Hasil lainnya 28 responden perempuan dengan kulit sawo matang 

memilih warna silver shimmer, pemilihan warna tersebut masih sesuai dengan 

warna kulitnya. 
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Tabel 3.5. Tabel kompleks 2 (Vertical) 

 

Pada tabel kompleks secara vertical ini untuk mengetahui setiap warna kulit 

memilih warna Eyeshadow seperti apa. Hasil yang ditemukan pada tabel 

kompleks ini yaitu paling banyak 32% responden wanita dengan kulit sawo 

matang memilih Eyeshadow dark color, pada pemilihan tersebut sudah sesuai 

dengan warna kulit. Pada jumlah paling sedikit 11% responden wanita dengan 

kulit sawo matang memilih warna silver shimmer,  pemilihan warna silver tidak 

tepat untuk wanita berkulit sawo matang. 
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Tabel 3.6. Tabel kompleks 2 (Horizontal) 

 

Pada tabel kompleks secara horizontal ini untuk mengetahui dari setiap pilihan 

warna Eyeshadow, warna kulit seperti apa yang paling banyak memilih warna 

Eyeshadow tersebut. Hasilnya terdapat 51% responden wanita kulit kuning langsat 

paling banyak memilih warna silver shimmer, pemilihan warna tersebut 

dinyatakan salah karna tidak sesuai untuk warna kulit kuning langsat. Selain itu 

22% responden wanita warna kulit sawo matang memilih Eyeshadow silver 

shimmer, pemilihan warna tersebut dinyatakan salah karna tidak sesuai untuk 

warna kulit sawo matang. Pada tabel kompleks secara horizontal ini dinilai masih 

memiliki banyak kesalahan pada pemilihan warna Eyeshadow. 
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Tabel 3.7. Tabel kompleks 3 

 

Pada tabel kompleks ketiga ini guna untuk mengetahui pemilihan warna Blush on 

pada masing-masing warna kulit. Hasil dari tabel kompleks ketiga ini yaitu paling 

banyak 118 responden wanita berwarna kulit kuning langsat menggunakan warna 

Peach untuk Blush on, sedangkan (Kusumawardhani, 2014) pemilihan warna 

Blush on untuk warna kulit sedang atau kuning langsat, menggunakan warna 

seperti rose atau pink, pink semu kecokelatan, dan orange kecokelatan (hlm. 21). 

Hal tersebut dinyatakan salah pemilihan warna yang tidak sesuai. Hasil yang 

paling sedikit 33 responden memilih warna orange untuk Blush on, pemilihan 

warna tersebut sudah termasuk benar, seperti (Kusumawardhani, 2014) pemilihan 

warna Blush on untuk kulit sawo matang, menggunakan warna plum, orange, 

teracota, burgundy, dan Pink tua (hlm. 21). Pada tabel kompleks ketiga ini terlihat 

masih banyaknya kesalahan dalam memilih Blush on yang sesuai dengan warna 

kulit. 
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Tabel 3.8. Tabel kompleks 3 (Vertical) 

 

Pada tabel kompleks secara vertical ini guna untuk mengetahui setiap warna kulit 

lebih banyak dan lebih sedikit memilih warna Blush on seperti apa. Hasilnya 

paling banyak 28% responden wanita kulit sawo matang memilih Blush on warna 

Peach, pemilihan warna tersebut dinyatakan belum sesuai dengan warna kulit. 

Hasil paling sedikit yaitu 11% responden wanita kulit sawo matang memilih 

Blush on warna orange, pemilihan warna tersebut sudah dinyatakan sesuai dengan 

warna kulit sawo matang. 
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Tabel 3.9. Tabel kompleks 3 (Horizontal) 

 

Pada tabel kompleks secara horizontal ini untuk mengetahui setiap pilihan warna 

Blush on tersebut, paling banyak dan paling sedikit memilih warna tersebut adalah 

warna kulit seperti apa. Pada hasilnya dengan jumlah 49% responden wanita 

dengan warna kuning langsat memilih warna orange dan bronze, pemilihan warna 

Blush on tersebut dinyatakan sudah sesuai dengan warna kulit. Hasil lainnya 

paling sedikit 23% responden wanita dengan warna kulit sawo matang memilih 

warna orange dan bronze untuk Blush on, pemilihan warna tersebut sudah sesuai 

dengan warna kulit. 
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Tabel 3.10. Tabel kompleks 4 

 

Pada tabel kompleks keempat ini untuk mengetahui setiap warna kulit lebih 

banyak dan lebih sedikit memilih warna Lipstick seperti apa. Pada hasilnya 

ditemukan sebanyak 145 responden wanita berkulit kuning langsat memilih warna 

Lipstick yang natural, sedangkan (Kusumawardhani, 2014) warna kulit kuning 

menggunakan Lipstick berunsur merah yang mengandung warna jingga, merah 

berry, pink tua, dan fuschia (hlm. 27). Warna natural tersebut merupakan warna 

nude atau warna pastel, hal tersebut dinyatakan belum sesuai dengan warna kulit.  

Hasil paling sedikit 43 responden memilih warna Lipstick dengan warna light, 

sedangkan (Kusumawardhani, 2014) warna kulit sawo matang menggunakan 

Lipstick maroon dan nude pink (hlm. 27). Hal tersebut membuktikan masih 

adanya kesalahan dalam pemilihan warna Lipstick yang sesuai warna kulit. 
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Tabel 3.11. Tabel kompleks 4 (Vertical) 

 

Pada tabel kompleks secara vertical ini guna untuk mengetahui setiap warna kulit 

paling banyak dan paling sedikit memilih warna Lipstick seperti apa. Hasil yang 

di dapat yaitu paling banyak 54% responden wanita dengan kulit sawo matang 

memilih warna Lipstick natural, hal tersebut masih dinyatakan sesuai dengan 

warna kulit. Pada jumlah persentase paling sedikit 22% wanita kulit sawo matang 

memilih warna light, pemilihan warna tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan 

warna kulit.  

 

Tabel 3.12. Tabel kompleks 4 (Horizontal) 
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Pada tabel kompleks secara horizontal guna untuk mengetahui setiap warna 

Lipstick paling banyak dan paling sedikit dipilih oleh warna kulit seperti apa. 

Hasilnya ditemukan 47% responden wanita dengan kulit kuning langsat memilih 

warna Lipstick light, pemilihan warna tersebut dinyatakan sesuai dengan warna 

kulit. Hasil lainnya paling sedikit 25% responden wanita kulit sawo matang 

menggunakan warna Lipstick dark pemilihan warna tersebut juga masih 

dinyatakan sesuai dengan warna kulit. 

 

5 

Apakah anda pernah 
menggunakan Make up 

berikut? 

Ya Tidak 
Total 

Responden  % Responden % 

Shading 72 64% 40 36% 

112 

Highlight 71 63% 41 37% 

Eyeshadow 86 77% 26 23% 

Eyeliner 94 84% 18 16% 

Eyebrow 89 79% 23 21% 

Blush on 87 78% 25 22% 

Mascara 94 84% 18 16% 

 

Tabel 3.13. Tabel Penggunaan Make up 

 

Pada tabel penggunaan jenis-jenis Make up, dilihat dari hasilnya paling banyak 

responden menggunakan eyeliner dan mascara masing-masing sejumlah 94 

responden. Make up yang paling sedikit digunakan responden, yaitu highlight 

hanya dengan 71 responden yang menggunakan highlight. Pada hasil tersebut 

cukup membuktikan bahwa responden banyak menggunakan jenis Make up untuk 

keperluan sehari-hari. 
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Tabel 3.14. Tabel Pengaplikasian Make up 

 

Pada tabel pengaplikasian Make up untuk mengetahui ketebalan Make up yang 

digunakan responden untuk setiap jenis Make up. Hasilnya paling banyak 

responden menggunakan 1 lapis untuk pemakaian tiap jenis Make up dan paling 

sedikit menggunakan 3 lapis pada penggunaan jenis Make up seperti: Shading, 

Eyebrow, Eyeliner, dan Eyeshadow. Pada hasil tersebut dinyatakan responden 

dinilai menggunakan Make up yang tidak tebal. 

 

Tabel 3.15. Tabel Pengunaan untuk mengaplikasikan Make up 

 

Pada tabel pengunaan untuk mengaplikasikan Make up untuk mengetahui 

menggunakan apakah responden dalam mengaplikasikan jenis-jenis Make up 

tersebut. Pada hasilnya paling banyak 65 responden menggunakan tangan untuk 

mengaplikasikan Foundation dan 79 responden menggunakan tangan untuk 

mengaplikasikan Lipstick, dalam hal ini tangan yang dimaksud yaitu penggunaan 

Lipstick yang compact dengan alat yang berbentuk Lipstick. Hasil lainnya paling 
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banyak penggunaan brush untuk jenis Make up, seperti: Shading, Highlight, 

Eyebrow, Eyeliner, Eyeshadow, Blush on. Kesimpulannya dalam hal penggunaan 

alat tersebut sudah sesuai untuk mengalikasikan jenis Make up tersebut. 

 

Gambar 3.24. Jenis Foundation 

 

Pada pemilihan jenis foundation, hasil yang ditemukan paling banyak 40% 

responden memilih menggunakan liquid foundation dan paling sedikit 3% 

responden yang memilih foundation jenis mousse. Hasil tersebut dinyatakan benar 

karena jenis foundation yang liquid memang sudah secara umum tersebar dan 

secara standard jenis yang selalu digunakan untuk sebuah foundation. 

 

Gambar 3.25. Jenis Powder 
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Pada pemilihan jenis Face powder, hasil yang di temukan dengan persentase 

paling banyak 68% responden menggunakan Face powder berjenis compact dan 

persentase paling sedikit tidak ada yang memilih Face powder jenis dewy, hal 

tersebut dikarenakan tidak banyak responden yang mengetahui jenis dewy ini, 

kebanyakan jenis ini ditemui pada Foundation. 

 

Gambar 3.26. Jenis Eyeshadow 

 

Pada pemilihan jenis Eyeshadow, hasil yang ditemukan paling banyak 68% 

responden memilih jenis powder dan 1% memilih jenis gel, hal tersebut 

dinyatakan benar dikarenakan sangat minim jenis Eyeshadow berupa gel, banyak 

ditemui jenis gel yaitu untuk Eyeliner. Pada umumnya memang benar Eyeshadow 

dalam jenis powder atau padat yang sering ditemui pada Make up. 
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Gambar 3.27. Jenis Eyebrow 

 

Pada pemilihan jenis Eyebrow, banyak ditemukan 70% responden menggunakan 

jenis Eyebrow pensil dan yang lainnya tidak ada yang menggunakan jenis 

Eyebrow glossy dan creamy, hal tersebut dinyatakan benar karena tidak adanya 

jenis Eyebrow berupa glossy dan creamy, jenis tersebut banyak ditemui pada 

Lipstick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28. Jenis Eyeliner 
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Pada pemilihan jenis Eyeliner, hasilnya ditemui banyak responden sebanyak 47% 

yang menggunakan Eyeliner gel dan tidak adanya pemakaian Eyeliner jenis 

shimmer dan glossy. Hal tersebut dinyatakan benar karena tidak adanya Eyeliner 

berjenis shimmer, kebanyakan ditemui jenis shimmer pada Eyeshadow dan untuk 

jenis glossy lebih banyak ditemui pada Lipstick. 

 

Gambar 3.29. Jenis Blush on 

 

Pada pemilihan jenis Blush on, banyak ditemukan 72% responden memilih Blush 

on berupa powder dan hanya 1% ditemui responden yang menggunakan Blush on 

berjenis tint dan pencil. Hal tersebut dinyatakan benar adanya, karena pada 

umumnya jenis Blush on yang dijual dipasaran yaitu berjenis powder, sedangkan 

untuk jenis tint banyak ditemui pada Lipstick serta jenis pencil banyak ditemui 

pada Eyebrow. 
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Gambar 3.30. Jenis Lipstick 

 

Pada pemilihan jenis Lipstick, hasil yang ditemukan yaitu sebanyak 38% 

responden menggunakan Lipstick dengan jenis matte dan tidak ada yang 

menggunakan Lipstick berjenis shimmer. Hasil tersebut dinyatakan benar 

dikarenakan tidak adanya jenis Lipstick shimmer, jenis shimmer lebih banyak 

ditemui pada Eyeshadow. 

 

Gambar 3.31. Bagian Pengaplikasian Shading 
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Pada pengaplikasian Shading, hasil yang ditemukan sudah banyak responden 

sudah benar dalam mengaplikasikan Shading di bagian tulang pipi dengan 

persentase 35% dan 18% responden mengaplikasikan Shading pada tulang rahang. 

Hal tersebut di dukung dari (Suryawan,2017) Penggunaan Shading pada 

umumnya diaplikasikan pada tulang pipi, rahang, sisi kanan dan kiri hidung, serta 

dahi kiri dan kanan (hlm. 24). Hasil lainnya yang ditemukan kesalahan yaitu 

sebanyak 15% responden mengaplikasikan Shading pada bagian garis hidung, 

yang sebenarnya pada garis hidung untuk mengaplikasikan Highlight. Hasil 

lainnya juga ditemukan tidak ada yang memilih bagian bawah mata, sudut dalam 

mata, garis mata atas dan garis mata bawah, pada bagian tersebut memang bukan 

bagian untuk mengaplikasikan Shading. 

 

Gambar 3.32. Bagian Pengaplikasian Highlight 

 

Pada pengaplikasian Highlight, hasilnya ditemukan paling banyak 29%  

responden mengaplikasikan Highlight pada puncak pipi, hal tersebut merupakan 

suatu kesalahan dalam Make up yang dinyatakan pada (Suryawan, 2017) 
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pengaplikasian highlight pada umumnya diaplikasikan pada bagian tulang hidung 

atau garis hidung, diantara tulang pipi dan bawah mata (hlm. 24). Hasil lainnya 

ditemukan paling sedikit 1% responden mengaplikasikan highlight pada bagian 

sudut luar mata, garis mata atas, dan garis mata bawah. Hal tersebut dinyatakan 

benar karena pada bagian tersebut memang bukan menjadi bagian untuk 

mengaplikasikan highlight. 

 

Gambar 3.33. Bagian Pengaplikasian Blush on 

 

Pada pengaplikasian Blush on, hasilnya ditemukan paling banyak 

mengaplikasikan pada bagian tulang pipi sebanyak 46% responden, sedangkan 

(Suryawan, 2017) pengaplikasian Blush on pada puncak pipi ke arah telinga (hlm. 

31). Hasil lainnya yaitu sebanyak 34% responden mengaplikasikan pada puncak 

pipi, dalam hal ini menyatakan masih lebih banyak terjadi kesalahan dalam 

mengaplikasikan Blush on pada tulang pipi daripada puncak pipi. 
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Gambar 3.34. Bagian Pengaplikasian Eyeshadow 

 

Pada pengaplikasian eyeshadow, hasilnya terbukti banyak responden yang sudah 

benar dalam mengaplikasikan eyeshadow, yaitu mengaplikasikan ke bagian 

kelopak mata sebanyak 43% responden. Hasil lainnya yaitu masih ada sedikit 

responden yang mengaplikasikan eyeshadow pada bagian tulang pipi 6%, puncak 

pipi 5%, tulang rahang 2%, garis hidung, pangkal hidung, dan ujung hidung 

dengan 1%, serta pelipis 3%,  dalam hal ini sejumlah 19% dinyatakan masih 

melakukan kesalahan yang fatal dalam mengaplikasikan eyeshadow. 

Perancangan Media Informasi..., Sheila Christine, FSD UMN, 2018



86 

 

 

Gambar 3.35. Bagian Pengaplikasian Eyeliner 

 

Pada pengaplikasian eyeliner, hasilnya membuktikan sejumlah 43% responden 

mengaplikasikan eyeliner pada garis mata atas. Hal tersebut pada umumnya 

didukung pada (Suryawan, 2017) penggunaan eyeliner untuk mempertegas bagian 

garis mata atas (hlm. 31). Hasilnya menyatakan bahwa sudah banyak responden 

sudah mengetahui mengenai eyeliner, tetapi dari hasil tersebut masih ada yang 

salah dalam mengaplikasikan eyeliner ke bagian tulang pipi, puncak pipi, tulang 

rahang dan garis hidung, penempatan eyeliner pada bagian tersebut cukup fatal 

dalam Make up. 

 Kesimpulan dari hasil kuesioner secara keseluruhan , yaitu  terdapat 

beberapa kesalahan seperti pemilihan warna foundation  untuk kulit kuning 

langsat sebanyak 53% responden memilih warna golden dan almond , yang sesuai 

untuk kulit kuning langsat yaitu warna beige, warm beige, dan natural. Kesalahan 

lain seperti pemillihan warna eyeshadow untuk kulit kuning langsat sebanyak 114 

responden memilih warna pastel, sedangkan dalam teori (Gusnaldi, 2009) 
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menjelaskan untuk menghindari warna pastel untuk kulit kuning langsat, karena 

dapat memberikan kesan kotor (hlm. 12). Pada pemilihan warna blush on juga 

terdapat kesalahan pada 118 responden memilih warna peach untuk kulit kuning 

langsat, sedangkan dalam teori (Kusumawardhani, 2014) menjelaskan warna 

blush on yang sesuai untuk kulit kuning langsat yaitu warna rose atau pink, pink 

semu kecoklatan, dan orange kecoklatan (hlm. 21). Selain kesalahan dalam 

pemilihan warna, terjadi kesalahan juga dalam pengaplikasian blush on, yaitu 

terdapat 46% responden mengaplikasikan blush on pada tulang pipi, sedangkan 

dalam teori (Suryawan, 2017) pengaplikasian blush on yang sesuai yaitu pada 

puncak pipi ke arah telinga (hlm. 31). 

3.2.3. Analisis Hasil Focus Group Discussion 

 

Gambar 3.36. Peserta FGD bersama Penulis 
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Gambar 3.37. Proses Pelaksanaan FGD 

 

Hasil yang didapat dari Focus Group Discussion, yaitu kebanyakan dari peserta 

FGD menggunakan youtube sebagai paduan dalam belajar Make up dan juga ada 

yang belajar sendiri. Menurut peserta FGD, belajar dari youtube lebih menarik, 

lebih mudah, serta memiliki keunikan sendiri. Pada kenyataannya seperti hasil 

dari wawancara penulis dengan Make up Artist menyatakan bahwa informasi yang 

diberikan youtube belum tentu benar dan sesuai dengan masing-masing orang. 

Peserta FGD lebih banyak menggunakan Make up untuk keperluan pesta dan 

berpergian, biasanya untuk pesta menggunakan full Make up.  

Hal yang lainnya dibahas saat FGD, yaitu mengenai informasi Make up 

saat ini yang belum diketahui oleh peserta FGD yaitu mengenai cara 

mengaplikasikan Make up dengan baik secara detail serta masih kurang jelas 

untuk dimengerti. Tampilan gambar hasil dengan detail lebih mudah dipahami 

daripada melihat langkah-langkahnya yang sulit dipahami, serta tampilan video 

lebih menarik dan mudah dimengerti untuk sebuah informasi mengenai tutorial 

Make up. Konten yang diperlukan untuk sebuah tutorial yaitu berupa tahap-
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tahapnya, alat Make up yang diperlukan, jenis Make up yang diperlukan, serta tips 

dan trik. Peserta FGD menyarankan untuk membuat media aplikasi, tetapi jika ada 

buku yang memiliki versi online seperti scan barcode atau akses online lainnya 

itu lebih menarik dan sangat mudah menemukannya. 

Saran yang diberikan oleh peserta FGD untuk pembuatan media informasi 

pengaplikasian Make up Special Occasion dengan harmoni warna, yaitu lebih 

detail pada bagian muka, lebih detail pada bagian mata dan alis, pemilihan warna 

Foundation yang sesuai warna kulit, pemilihan brand Make up yang terbaik, serta 

pengambaran dengan berbagai bentuk muka dan warna kulit, dikarenakan pada 

umumnya tutorial Make up dalam bentuk buku, youtube, dan yang lainnya 

menggunakan model dengan wajah yang sempurna dan warna kulit yang cerah. 

Kesimpulan dari hasil Focus Discussion Group yaitu banyak peserta yang 

menyatakan bahwa peserta banyak belajar dari youtube karena lebih menarik, 

lebih mudah, serta memiliki keunikan sendiri, tetapi dari hasil wawancara penulis 

dengan Make up artist menyatakan bahwa informasi yang diberikan youtube 

belum tentu benar dan sesuai dengan masing-masing orang. Informasi Make up 

yang masih belum diketahui oleh peserta FGD yaitu mengenai cara 

mengaplikasikan Make up dengan baik secara detail serta masih kurang jelas 

untuk dimengerti. Peserta FGD menginginkan sebuah buku make up yang lebih 

detail pada bagian muka, bagian mata dan alis, pemilihan warna foundation yang 

sesuai warna kulit, pemilihan brand Make up yang terbaik, serta pengambaran 

dengan berbagai bentuk muka dan warna kulit. 
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3.2.4. Analisis Hasil Observasi 

 

Gambar 3.38. Peserta Observasi 1 

 

Peserta observasi pertama ini ditemukan saat menyebarkan kuesioner, seorang 

wanita berusia 28 tahun dengan warna kulit putih yang melakukan kesalahan 

dalam menggunakan Make up, yaitu dengan pemakaian cream muka yang terlalu 

berlebihan sehingga wajahnya terlihat seperti berminyak dan sangat merona Pink 

di mukannya, selain itu menggunakan Eyebrow warna hitam dengan sangat tebal. 

Pemakaian Make up tersebut dinyatakan memiliki kesalahan karna tidak sesuai 

dengan warna kulitnya serta tidak terlihat natural, tetapi menjadi terlipat seperti 

muka terbakar. 
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Gambar 3.39. Peserta Observasi 2 

 

Peserta Observasi kedua ini ditemukan saat menyebarkan kuesioner, seorang 

wanita berusia 21 tahun dengan warna kulit sawo matang yang melakukan 

kesalahan dalam mengaplikasikan Make up, yaitu dengan pemakaian Face 

powder jenis translucent menggunakan warna putih seperti bedak tabur bayi, 

tetapi tidak diaplikasikan secara merata sehingga pada wajahnya terlihat belang-

belang hingga pada bagian leher. Selain penggunaan Face powder, penggunaan 

Eyebrow dengan warna coklat, tetapi penggambarannya tidak mengikuti alis yang 

sebenarnya sehingga gambaran alis tersebut pada bagian pangkal tercoret hingga 

dekat pangkal mata. 
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Gambar 3.40. Peserta Observasi 3 

 

Peserta observasi ketiga ini ditemukan saat menyebarkan kuesioner, seorang 

wanita berusia 18 tahun dengan warna kulit putih yang melakukan kesalahan 

dalam menggunakan Make up, yaitu menggunakan Blush on warna Pink pada 

puncak pipi secara berlebihan sehingga pada hasilnya secara langsung membuat 

pipi wanita ini sangat merona seperti tomat, serta pemilihan warna Blush on yang 

tidak sesuai dengan warna kulitnya. 

  

Gambar 3.41. Peserta Observasi 4 
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Peserta observasi keempat ini ditemukan saat melakukan Focus Group 

Discussion. Wanita ini bernama Ulfa dengan usia 21 tahun, karyawati, kulit sawo 

matang. Ulfa memiliki kesalahan dalam pengaplikasian Make up, yaitu pada 

pemilihan Foundation dengan warna natural white, menggunakan Eyeshadow 

warna biru gradasi coklat, serta menggunakan Blush on warna soft pink. Hasil dari 

Make up yang Ulfa gunakan sangat tidak sesuai dengan warna kulitnya dan juga 

pengaplikasian foundation yang tidak merata hingga ke bagian leher, sehingga 

membuatnya terlihat tidak natural. 

  

Gambar 3.42. Peserta Observasi 5 

 

Peserta observasi kelima ini ditemukan saat melakukan Focus Group Discussion. 

Wanita ini bernama Murdiana, berusia 20 tahun, karyawati, kulit sawo matang. 

Murdiana memiliki kesalahan dalam pengaplikasian Make up, yaitu menggunakan 

Foundation dengan warna natural white, penggunaan Eyebrow warna hitam,  

penggambaran alis yang tidak mengikuti bentuk alis yang sebenarnya, serta 

pengaplikasian Make up yang tidak merata. Hal tersebut merupakan kesalahan 
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yang dilakukan Murdiana dalam pengaplikasian Make up, sehingga membuat 

wajahnya tidak natural dan tidak sesuai dengan warna kulitnya. 

  

Gambar 3.43. Peserta Observasi 6 

 

Peserta observasi keenam ini ditemukan saat melakukan Focus Group Discussion. 

Wanita ini bernama Resia, berusia 23 tahun, Ibu rumah tangga, kulit kuning 

langsat. Resia melakukan kesalahan dalam pengaplikasian Make up, yaitu dengan 

menggunakan Foundation dengan warna natural white, menggunakan Eyebrow 

secara pekat, serta menggunakan Shading pada bagian hidung dengan pekat. Hasil 

yang didapat dari tampilan wajah Resia yaitu terlihat menor dengan Foundation 

tebal dan tidak sesuai dengan warna kulit dan Make up terlihat kotor pada bagian 

hidung, karena menggunakan Shading yang terlalu berlebihan. 

 Kesimpulan dari hasil observasi secara keseluruhan, yaitu terdapat cukup 

banyak kesalahan dalam menggunakan make up  seperti pengguna eyebrow yang 

sangat tebal, pemakaian cream muka yang berlebihan sehingga membuat wajah 

terlihat tidak natural, pemakaian bedak yang tidak merata sehingga terlihat 

belang-belang pada bagian wajah, pemakaian blush on yang berlebihan pada 
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puncak pipi dan menggunakan warna yang tidak sesuai dengan warna kulit, 

penggambaran alis yang tidak mengikuti bentuk alisnya, pemilihan warna 

foundation yang tidak sesuai dengan warna kulit. Kesalahan yang ditemukan 

dalam observasi dapat mendukung penulis dalam perancangan tugas akhir ini. 

 

3.2.5. Analisis Studi Existing 

Studi existing pada penelitian ini berupa penggunaan beberapa buku mengenai 

Make up yang digunakan sebagai acuan dan perbandingan pada saat 

merancangkan media informasi pengaplikasian Make up Special Occasion dengan 

harmoni warna. Berikut beberapa buku Make up yang dijadikan sebagai studi 

existing penulis, yaitu: 

1. Let’s Go Party 

 

Gambar 3.44. Cover 

(Sumber: Let’s Go Party) 
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Gambar 3.45. Bagian Isi 

(Sumber: Let’s Go Party) 

Buku ini ditulis oleh Ade Aprilia dan diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka 

Utama pada tahun 2012. Buku ini memiliki ukuran 20x20cm, sejumlah 64 

halaman, menggunakan kertas art paper 100gr pada halaman isi dan 

menggunakan art carton 190gr pada halaman cover, buku dibinding hanya 

menggunakan staples, gambar menggunakan teknik fotografi, dan tipografi 

menggunakan san serif. Kelebihan pada buku ini yaitu adanya tips dan trik 

dalam Make up, rumus mendapatkan bentuk alis yang sempurna, pengenalan 

jenis dan alat Make up. Kekurangannya yaitu tidak adanya keterangan untuk 

warna Foundation dan Face powder yang digunakan, serta masih adanya 

penggunaan Make up yang belum rapih tampil pada buku ini. 
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2. Color Palette 

 

Gambar 3.46. Cover 

(Sumber: Color Palette) 

 

Gambar 3.47. Bagian Isi 

(Sumber: Color Palette) 

 

Buku ini ditulis oleh Reni Kusumawardhani dan diterbitkan oleh PT. 

Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2014. Buku ini memiliki ukuran 

28x21,5cm, sejumlah 100 halaman, menggunakan kertas art paper 120gr 

untuk halaman isi dan kertas art carton 210gr untuk bagian cover, 
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menggunakan teknik perfect binding, gambar menggunakan teknik fotografi, 

dan tipografi dengan jenis san serif pada text halaman isi, sedangkan halaman 

cover dengan tipografi jenis serif. Kelebihan pada buku ini yaitu gambar 

hasilnya dibuat secara close up, sehingga terlihat detail, keterangan warna 

pada masing-masing  jenis Make up diberitahu pada text. Kekurangannya 

yaitu hanya terfokus pada penggunaa Eyeshadow, sedangkan jenis Make up 

lainnya seperti Foundation, Face powder, Blush on, dan lainnya tidak 

dijelaskan secara detail. 

 

3. Gusnaldi Instant Make up 

 

Gambar 3.48. Cover 

(Sumber: Gusnaldi Instant Make up) 
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Gambar 3.49. Bagian Isi 

(Sumber: Gusnaldi Instant Make up) 

 

Buku ini ditulis oleh Ade Aprilia dan diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka 

Utama pada tahun 2008. Buku ini memiliki ukuran 17,8x16,5cm, sejumlah 195 

halaman, menggunakan kertas matte paper 150gr untuk halaman isi dan kertas art 

carton 260gr untuk bagian cover, menggunakan teknik perfect binding, gambar 

menggunakan teknik fotografi dan ilustari pada bagian pengenalan bentuk wajah 

dan mata, dan tipografi secara keseluruhan menggunakan  jenis san serif. 

Kelebihan pada buku ini yaitu terdapat informasi yang sangat lengkap dari bentuk 

wajah, bentuk mata, pemilihan warna yang sesuai untuk warna kulit, harmoni 

warna, dan yang paling unik terdapat infomasi mengenai expiry dates pada 

berbagai jenis kosmetik. Kekurangan pada buku ini yaitu terdapat beberapa 

gambar yang terlihat pecah-pecah dan penggambaran pada bagian Make up 

koreksi pada bentuk wajah dan bentuk mata menggunakan gambar illustrasi 

sehingga kurang jelas pengaplikasiannya. 

 Kesimpulan dari hasil studi existing, yaitu lebih banyak buku make up  

menggunakan gambar dengan teknik fotografi dan diambil secara close up pada 
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bagian wajah model, selain itu banyak menggunakan teknik penjilidan dengan 

perfect binding, dan buku make up lebih banyak berukuran sekitar 18cm hingga 

ukuran a4, karena supaya dapat dengan mudah dibawa dan dapat diperlukan 

sewaktu-waktu untuk berpergian. Berdasarkan hasil studi existing, terdapat 

beberapa masukan untuk perancangan buku tugas akhir penulis. 

3.3. Metodologi Perancangan 

Metodologi perancangan yang penulis lakukan mengenai perancangan Media 

Informasi Pengaplikasian Make up dengan Harmoni Warna yaitu berupa buku 

tutorial. Buku tutorial yang berisi informasi tentang Make up khususnya tentang 

Make up Special Occasion dengan harmoni warna, penerapan isi informasi 

tersebut berupa gambar yang penulis lakukan dengan bentuk beauty photography. 

Menurut Arifin dan Kusrianto (2011) Pada perancangan buku terdapat anatomi 

buku, yaitu: 

1. Bagian Luar Buku 

a) Cover Depan: judul utama, anak judul, nama penulis atau penulis, 

ilustrasi/gambar/photo, dan logo penerbit. 

b) Tulisan Punggung: nama penerbit, judul buku, dan penulis.  

c) Cover Belakang: Sinopsi dari isi buku, biografi penulis, testimoni, 

nama dan alamat penerbit, serta ISBN (International Series Book 

Number) (hlm. 93). 

2. Bagian dalam buku 
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a) Halaman Prancis: halaman setelah cover, hanya berisi judul buku (hlm. 

94). 

b) Halaman Judul Utama: halaman berisi judul, nama penulis, nama dan 

alamat penerbit (hlm. 95). 

c) Halaman Hak Cipta 

d) Halaman Persembahan 

e) Daftar Isi  

f) Halaman Daftar tabel 

g) Halaman Daftar Gambar 

h) Halaman Sambutan 

i) Halaman Kata Pengantar 

j) Halaman Prakata 

k) Halaman Pendahuluan 

l) Halaman Isi 

m) Halaman Iklan 
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