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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Seiring pesatnya globalisasi persaingan di dunia kerja terus meningkat, 

salah satu kunci utama untuk bertahan dalam persaingan dunia kerja yakni  

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu cara untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yaitu melalu bidang pendidikan. Pendidikan 

merupakan usaha sadar yang diarahkan pemerintah untuk mengembangkan 

sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, berkepribadian mandiri dan 

bertanggung jawab seperti tercantum dalam Undang-undang RI No.20 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) tahun 2003 Bab II pasal 3 mengenai 

Tujuan Pendidikan Nasional yaitu: 

Mengembangkan potensi peserta didik  agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, 

sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab.  

 

Realisasi dari tujuan pendidikan nasional di atas, pemerintah telah 

berupaya melaksanakan Pendidikan Nasional melalui jalur pendidikan akademik, 

dan pendidikan profesional. Pendidikan profesional merupakan penyelenggaraan 

program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik  meningkatkan potensi 

kompetensi sesuai bidang keahliaanya. Pendidikan profesional ini termasuk dalam 

kategori penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi dunia kerja. Dalam sistem 

penyelenggaraan pendidikan berorientasi dunia kerja di Indonesia, terdapat dua 

istilah pendidikan yang digunakan, yaitu: pendidikan kejuruan dan pendidikan 

vokasi. Pendidikan kejuruan merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal 
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yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tingkat menengah, yaitu pendidikan 

menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

SMK Negeri 2 Baleendah merupakan salah satu lembaga pendidikan 

Menengah Kejuruan Negeri yang memiliki program Keahlian Tata Kecantikan. 
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Program Keahlian Tata Kecantikan membina dua Program Keahlian yaitu 

Program Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Tata Kecantikan Rambut. Tujuan 

SMK bidang Keahlian Tata Kecantikan Kulit seperti tercantum dalam GBPP 

SMK Bidang keahlian Tata Kecantikan (2004:2), yaitu: 

1. Memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap professional 

dalam lingkup keahlian tata kecantikan. 

2. Mampu memilih karir, mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan 

diri dalam lingkup keahlian tata kecantikan.  

3. Menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia 

usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang dalam 

lingkup keahlian tata kecantikan. 

4. Menjadi warga Negara yang produktif, keratif dan adapatif. 

 

Tujuan di atas mengandung pemahaman bahwa peserta diklat  disiapkan 

menjadi tenaga terampil, kreatif dan produktif sesuai dengan keahlian di bidang 

kecantikan. Struktur Kurikulum SMK Program Keahlian Tata Kecantikan Kulit 

terdapat tiga kelompok program mata diklat untuk mencapai standar kompetensi 

yang telah ditetapkan oleh industri dan asosiasi profesi yaitu program normatif, 

adaptif dan produktif. Program produktif yaitu kelompok mata diklat yang 

berfungsi membekali peserta didik  agar memiliki Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (SKKNI). Salah satu mata diklat yang wajib dipelajari  peserta 

diklat dalam program produktif adalah mata diklat Merias Wajah Foto. Tujuan 

yang diharapkan dari standar kompetensi Merias Wajah Foto yaitu peserta didik  

memiliki kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam Merias Wajah 

Foto. Indikator yang diharapkan dari mata diklat Merias Wajah Foto mencakup 

konsep merias wajah foto, jenis-jenis merias wajah foto, pengetahuan alat, dan 

kosmetik merias wajah foto, teknik mendesain merias wajah foto, dan merias 

wajah foto.  

Proses kegiatan pembelajaran Merias Wajah Foto diharapkan dapat 

memberikan dampak positif dan memiliki nilai tambah serta memberikan 

perubahan pada peserta didik  yang disebut hasil belajar.  Hasil belajar Merias 
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Wajah Foto dapat dilihat dari adanya perubahan tingkah laku yang berkaitan 

dengan kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan Merias Wajah Foto.  

Nana Sudjana (2009 : 22), mengemukakan bahwa “hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya”. 

Hasil berlajar Merias Wajah Foto yang dipelajari peserta didik  sesuai dari 

indikator mengcakup konsep merias wajah foto, jenis-jenis merias wajah foto, 

pengetahuan alat, dan kosmetik merias wajah foto, teknik mendesain merias 

wajah foto, merias wajah foto, diharapkan dapat membekali pesera diklat untuk 

siap bekerja sebagai Make-up artists. Kesiapan peserta didik  dapat diukur dari 

kemampuan yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran yang dapat 

memberikan respon terhadap suatu situasi tertentu. Slameto (1995:113) 

mengungkapkan bahwa : 

Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap  

untuk memberi respon/jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu 

situasi yang mencakup tiga aspek: kondisi fisik, mental, dan emosional 

sebagai kesiapan inernal, kebutuhan motif, dan tujuan sebagai kesiapan 

eksternal, keterampilan dan pengetahuan.  

    

Merujuk pada pengertian di atas, kesiapan merupakan suatu keadaan yang 

menunjukan seseorang sudah siap sedia menggunakan tenaga atau 

kemampuannya dalam mengerjakan sesuatu sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 

 Make-up artists  adalah seseorang yang disiapkan untuk menjadi tenaga 

ahli kecantikan. Seorang Make-up artists  sangat berperan penting dalam tata 

kecantikan, karena adanya tuntutan untuk mengetahui berbagai hal yang 

berhubungan dengan kecantikan serta kosmetika yang akan digunakan, serta 

memenuhi peran dalam menciptakan berbagai kreasi yang sesuai dengan tren 

riasan wajah. Seseorang yang mempunyai kesiapan kerja menjadi seorang Make-

up artists  harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengertian 
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Merias Wajah Foto, pengetahuan alat, bahan dan kosmetika, teknik Merias Wajah 

Foto.  

Uraian latar belakang masalah di atas, mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian tentang “Kontribusi Hasil Belajar Merias Wajah Foto 

Terhadap Kesiapan Menjadi Make-up artists  ” pada peserta didik  kelas X dan XI 

Program Keahlian Tata Kecantikan Kulit SMK Negeri 2 Baleendah.  

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah  

Merias Wajah Foto merupakan salah satu standar kompetensi pada bidang 

keahlian tata kecantikan kulit di SMK Negeri 2 Baleendah, yang dapat membekali 

peserta didik  agar terampil dalam Merias Wajah Foto. Ruang lingkup Merias 

Wajah Foto mencakup materi teori dan praktek, mulai dari konsep dasar Merias 

Wajah Foto sampai pada teknik Merias Wajah Foto.  

Hasil belajar Merias Wajah Foto meliputi pengetahuan, sikap dan 

keterampilan ditinjau dari indikator merias wajah foto agar dapat dimanfaatkan 

sebagai kesiapan menjadi Make-up artists .  

Indentifikasi masalah dalam penelitian ini antaran lain : 

1. Indikator mata diklat Merias Wajah Foto mencakup konsep merias wajah foto, 

jenis-jenis merias wajah foto, pengetahuan alat, dan kosmetik merias wajah 

foto, teknik mendesain merias wajah foto dan merias wajah foto diharapkan 

dapat menjadi bekal untuk siap bekerja menjadi Make-up artists . 

2. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku atau pribadi seseorang 

berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu.  

3. Merias Wajah Foto merupakan suatu teknik dalam merias wajah untuk 

kesempatan pemotretan yang terbagi dalam dua kategori yaitu Merias Wajah 

Foto hitam putih dan berwarna.  

4. Kesiapan merupakan suatu kondisi dimana individu telah berhasil dengan 

kemampuan, kemauan dan usaha untuk melatih diri tentang keterampilan 
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tertentu, sehingga bersedia untuk melakukan aktivitasnya. kesiapan seseorang 

sangat berpengaruh dalam membentuk kepercayaan diri seseorang untuk 

melakukan pekerjaan baik secara fisik maupun mental. Kesiapan tersebut 

ditunjang oleh pendidikan dan latiihan yang mengarah pada profesionalisme 

kerja yang terencana. 

5. Make-up artists  adalah seseorang tenaga kerja yang bekerja dalam bidang 

merias wajah.  

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap 

penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan 

penelitian, hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Nana Syaodih 

Sukmadinata (2007:271) yaitu “Rumusan masalah merupakan upaya untuk 

mengelompokkan, mengurutkan, sekaligus memetakan masalah-masalah tersebut 

secara sistematis berdasarkan bidang-bidang ilmu dan atau profesi peneliti” 

Berdasarkan kutipan tersebut, penulis merumuskan masalah ini sebagai berikut : 

“Bagaimana Kontribusi Hasil Belajar Merias Wajah Foto Terhadap Kesiapan 

Kerja Menjadi Make-up artists   Pada Peserta didik  Kelas X Dan XI Program 

Keahlian Tata Kecantikan SMK Negeri 2 Baleendah?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan penelitian merupakan pedoman bagi peneliti dalam 

melakukan peneliiannya, sehingga penelitian tersebut sesuai dengan yang 

diharapkan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh data tentang:  

1. Hasil belajar merias wajah foto ditinjau dari indikator konsep merias wajah 

foto, jenis-jenis merias wajah foto, pengetahuan alat, dan kosmetik merias 

wajah foto, teknik mendesain merias wajah foto, dan merias wajah foto. 

2. Kesiapan menjadi Make-up artists  pada peserta diklat kelas X dan XI 

Program Keahlian Tata Kecantikan Kulit SMK Negeri 2 Baleendah. 
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3. Kontribusi Hasil Belajar Merias Wajah Foto terhadap minat menjadi make-up 

artists pada peserta diklat bidang keahlian Tata Kecantikan Program Keahlian 

Tata Kecantikan Kulit kelas x dan XI SMK Negeri 2 Baleendah. 

4. Besarnya Kontribusi Hasil Belajar Merias Wajah Foto Terhadap Kesiapan 

Menjadi Make-up artists  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan 

masalah penelitian ini dalam rangka pengembangan disiplin ilmu dan peningkatan 

mutu pendidikan serta peningkatan sumber daya manusia. Manfaat hasil 

penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak 

baik dalam rangka teoritis maupun praktis, yaitu : 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan wawasan 

pengetahuan di bidang tata kecantikan kulit khususnya Merias Wajah Foto dan 

mengembangkan materi-materi yang sudah ada di sekolah. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bekal dan acuan bagi peserta didik  untuk 

kesiapan menjadi Make-up artists.  

 

E. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi penulisan dalam penelitian mengenai “Kontribusi hasil 

belajar merias wajah foto terhadap kesiapan menjadi make-up artists”, secara 

sistematis terbagi ke dalam lima bab sebagai berikut:  

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi.  
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2. Bab II kajian pustaka, berisi tentang gambaran mata diklat merias wajah foto, 

konsep hasil belajar merias wajah foto, kesiapan menjadi make-up aritsts.  

3. Bab III metodologi penelitian, berisi tentang lokasi, populasi dan sampel 

penelitian, desain penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan data, prosedur dan tahap penelitian.  

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian dan  

pembahasan penelitian  

5. Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 


