TEKNOBUGA Volume 6 No.1 – September 2018

KELAYAKAN “LATINO” DALAM MEMBUAT PAES PENGANTIN SOLO
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ABSTRACT: This study aims to: 1) know the feasibility of welat latino products, 2) know the results
of making the solo wedding bridal paes making by using welat latino in SKB (workshop) Semarang
district. This research uses Research and Development (R & D) method developed by Borg and
Gall covering analysis stage, tool design stage, expert test, product design revision. The data was
collected from three solo wedding bridal make-up experts using validation sheet with 13
respondents through welat "Latino" trial. Data analysis in the study used quantitative descriptive
analysis. The results show that welat "Latino" is worthy to be used as a tool for making solo
wedding bridal paes. This is based on expert judgments that obtains average value of 81.8 (very
good), which consists of 82.1 for tidiness indicator (very neat), 82.7 for shape conformity (very
conform) and 80.8 for the speed (fast).
Keywords : Latino Welat, Paes, Solo Wedding Bride Make Up
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui kelayakan latino dalam pembuatan paes
pengantin solo putri. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) yang
dikembangkan oleh Borg and Gall yang meliputi tahap analisis kebutuhan, tahap pembuatan
desain rancangan alat, uji ahli, revisi rancangan produk. Data yang diperoleh berasal dari tiga
orang pakar dibidang tata rias pengantin solo menggunakan lembar validasi dengan jumlah
responden sebanyak 13 mahasiswa melalui uji coba welat “Latino”. Analisis data pada penelitian
mengggunakan analisis dekriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk “latino”
dinyatakan layak oleh para ahli dan layak digunakan dalam pembuatan paes pengantin solo putri.
Hasail penelitian menunjukkan bahwa produk latino memperoleh rata-rata 81,8 (sangat baik) yang
terdiri dari indikator kerapihan 82,1 (sangat rapi), kesesuaian bentuk 82,7 (sangat sesuai) dan
kecepatan 80,8 (cepat).
Kata kunci : Welat Latino, Paes, Rias Pengantin Solo Putri.
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