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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Di dalam siklus kehidupan manusia, pernikahan merupakan salah satu 

proses yang ditempuh untuk menyatukan dua insan dalam suatu ikatan sakral. 

Pernikahan memuat harapan untuk mengekalkan ikatan yang indah satu kali saja, 

selama seumur hidup. Setiap calon pengantin tentunya ingin tampil istimewa dan 

optimal pada hari pernikahan. Pada prosesi pernikahan ini calon pengantin akan 

menjadi pusat perhatian di mana semua tamu akan memperhatikan pengantin 

mulai dari tata rias wajah, rambut dan busana, karena itu dibutuhkan jasa penata 

rias pengantin untuk membuat pengantin tampil lebih cantik dan terlihat berbeda 

di hari pernikahan. 

Penata rias pengantin mempunyai tanggung jawab untuk merias pengantin 

agar tampak lebih cantik dan menarik. Penata rias pengantin bertanggung jawab 

pada tata rias dan busana pengantin. Ilmu dan keterampilan tata rias pengantin 

dapat diperoleh dengan mengikuti kursus tata rias pengantin. Kursus merupakan 

salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran  dengan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan luar 

sekolah. 

Peserta kursus terdiri dari masyarakat yang tidak mampu melanjutkan 

pendidikan formal, atau masyarakat yang mengenyam pendidikan formal namun 

ingin menambah pengetahuan dan keterampilan lebih dalam bidang tertentu. 

Kursus merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan non formal yang 

dilaksanakan berbentuk Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). 
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LKP Yuyu Bandung merupakan salah satu lembaga yang 

menyelenggarakan kursus tata rias pengantin.Program Keahlian Tata Rias 

Pengantin di LKP Yuyu membina dua Program Keahlian yaitu Program Tata Rias 

Pengantin Sunda Putri dan Tata Rias Pengantin Sunda Siger. Tujuan 

penyelenggaraan kursus menurut Sihombing (2001 :89), yaitu: 

1. memperluas keikut sertaan masyarakat dalam pemerataan kesempatan. 

2. meningkatkan mutu masyarakat melalui pendidikan.  

3. meningkatkan proses belajar mengajar untuk mencapai dayaguna dan hasil 

guna yang optimal. 

4. mempersiapkan warga belajar untuk mengembangkan diri pribadinya atau 

untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih besar. 

 

Tujuan di atas mengandung pemahaman bahwa warga belajar disiapkan 

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

tata rias pengantin sehingga warga belajar mendapatkan kesempatan yang sama 

dan memperoleh kesempatan kerja yang lebih besar. 

Tata rias pengantin Sunda Siger merupakan tata rias khusus yang 

digunakan pengantin pada hari pernikahan dengan menggunakan pakem Sunda 

Siger. Pada masa lalu tata rias ini digunakan oleh kalangan bangsawan Sunda, 

namun seiring perkembangan jaman tata rias pengantin Sunda Siger dapat 

digunakan oleh semua kalangan. Tata rias ini menuntut keahlian tinggi dan 

pengetahuan yang luas terkait dengan aturan dalam Tata Rias Pengantin Sunda 

Siger sehingga dapat menghasilkan tata rias yang sesuai dengan aturan pakem 

Pengantin Sunda Siger.. Tujuan kursus tata rias pengantin Sunda Siger warga 

belajar diharapkan akan mempunyai kesiapan untuk menjadi penata rias 

pengantin, karena peluang kerja yang cukup menjanjikan mengingat semakin 

berkembangnya dunia tata rias yang sangat dibutuhkan dalam acara prosesi 

pernikahan. Materi pembelajaran kursus mencakup konsep dasar tata rias 

pengantin, macam-macam jenis gaya riasan, teknik tata rias, teknik pemasangan 

aksesori rambut, prosesi pernikahan adat Sunda. 
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Hasil belajar Tata Rias Pengantin Sunda Siger diharapkan dapat 

memberikan dampak positif dan memiliki nilai tambah serta memberikan 

perubahan kemampuan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk warga 

belajar. Ungkapan ini mengacu pada pendapat Nana Sudjana (2001:20) 

mengemukakan bahwa “perubahan sebagai hasil belajar dapat ditunjukan dalam 

berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, 

keterampilan, daya reaksi, daya penerimaan, dan aspek-aspek lain yang ada pada 

individu”. 

Hasil belajar Tata Rias Pengantin Sunda Siger yang dipelajari warga 

belajar mencakup konsep dasar tata rias pengantin, macam-macam jenis gaya 

riasan, teknik tata rias, teknik pemasangan aksesori, prosesi pernikahan adat 

Sunda, bertujuan dapat membekali warga belajar untuk siap bekerja sebagai 

penata rias yang profesional dan ahli dalam bidang tata rias pengantin. Kesiapan 

warga belajar dapat diukur dari kemampuan yang dikuasai setelah mengikuti 

kursus 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 mengembangkan penguasaan ilmu, sehingga dapat 

memberikan kontribusi sebagai kesiapan warga belajar menjadi penata rias 

pengantin sesuai dengan tuntutan dunia kerja.   

Penata rias pengantin adalah seseorang yang disiapkan untuk menjadi 

tenaga ahli tata rias pengantin. Seorang penata rias pengantin sangat berperan 

penting dalam tata rias pengantin, karena adanya tuntutan untuk mengetahui 

berbagai hal yang berhubungan dengan tata rias pengantin serta kosmetika yang 

akan digunakan, serta memenuhi peran dalam melestarikan budaya tata rias 
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pengantin sunda. Seseorang yang mempunyai kesiapan kerja menjadi seorang 

penata rias pengantin harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 

pengertian Tata Rias Pengantin Sunda Siger, jenisa gaya riasan,pengetahuan alat, 

bahan dan kosmetika, teknik Tata Rias Pengantin Sunda Siger.  

Uraian latar belakang masalah di atas, mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian tentang “Kontribusi Hasil Kursus Tata Rias Pengantin 

Sunda Siger Terhadap Kesiapan Menjadi Penata Rias Pengantin” pada warga 

belajar LKP Yuyu Bandung Tahun 2013.  

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah  

Tata Rias Pengantin Sunda Siger merupakan salah satu program kursus 

pada bidang keahlian tata rias pengantin di LKP Yuyu Bandung, yang dapat 

membekali warga belajar  agar terampil dalam Tata Rias Pengantin Sunda Siger. 

Ruang lingkup Tata Rias Pengantin Sunda Siger mencakup materi teori dan 

praktek, mulai dari konsep dasar Tata Rias Pengantin Sunda Siger sampai pada 

teknik Tata Rias Pengantin Sunda Siger.  

Hasil kursus Tata Rias Pengantin Sunda Siger meliputi pengetahuan, sikap 

dan keterampilan ditinjau dari kompetensi tata rias pengantin Sunda Siger agar 

dapat dimanfaatkan sebagai kesiapan menjadi penata rias pengantin.  

Identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Kompetensi dari hasil kursus tata rias pengantin Sunda Siger, yang mencakup 

penguasaan pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, keterampilan, daya 

reaksi, daya penerimaan, pada konsep dasar tata rias pengantin, macam-

macam jenis gaya riasan, teknik tata rias, teknik pemasangan aksesori, prosesi 

pernikahan adat Sunda, diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga belajar 

untuk siap menjadi penata rias pengantin. 

2. Tata Rias Pengantin Sunda Siger merupakan salah satu tata rias pengantin 

dengan pakem Sunda yang memiliki aturan khusus didalam tata rias wajah, 

rambut  dan penggunaan aksesori. Tata rias pengantin Sunda Siger digunakan 
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untuk pengantin suku Sunda yang berasal dari kalangan bangsawan pada masa 

lalu. Pengantin menggunakan Siger atau mahkota yang melingkari kepala, 

menggunakan perona mata berwarna hijau, dengan aksen warna cokelat 

keemasan. 

3. Kesiapan menjadi penata rias pengantin adalah keseluruhan kondisi warga 

belajar yang memiliki kesiapan untuk menjadi penata rias yang ahli dalam 

bidang tata rias pengantin. Kesiapan tersebut ditunjang oleh pendidikan dan 

latihan yang mengarah pada profesionalisme kerja yang terencana. Kesiapan 

seseorang sangat berpengaruh dalam membentuk kepercayaan diri seseorang 

untuk melakukan pekerjaan baik secara fisik maupun mental. 

4. Penata rias pengantin adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang 

tata rias pengantin. Profesionalitas seorang penata rias pengantin dituntut 

untuk dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, tekun dan teliti sehingga 

dapat memberikan kepuasaan bagi klien. 

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap 

penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan 

penelitian. Penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana Kontribusi Hasil Kursus 

Tata Rias Pengantin Sunda Siger terhadap Kesiapan Kerja Menjadi Penata Rias 

Pengantin pada Warga Belajar LKP Yuyu Program Tata Rias Pengantin Sunda 

Siger Tahun 2013?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan penelitian merupakan pedoman bagi peneliti dalam 

melakukan penelitiannya, sehingga penelitian tersebut sesuai dengan yang 

diharapkan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh data tentang:  

1. Hasil kursus tata rias pengantin Sunda Siger ditinjau dari penguasaan 

kompetensi: konsep dasar tata rias pengantin, macam-macam jenis gaya 

riasan, teknik tata rias, teknik pemasangan aksesori rambut, prosesi 

pernikahan adat Sunda. 
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2. Kesiapan menjadi penata rias pengantin pada warga belajar LKP Yuyu 

Bandung Angkatan Tahun 2013. 

3. Kontribusi Hasil Kursus Tata Rias Pengantin Sunda Siger terhadap kesiapan 

menjadi penata rias pengantin pada warga belajar Program Keahlian Tata Rias 

Pengantin Sunda Siger Tahun 2013 LKP Yuyu Bandung. 

4. Besarnya Kontribusi Hasil Kursus Tata Rias Pengantin Sunda Siger Terhadap 

Kesiapan Menjadi Penata Rias Pengantin. 

 

  

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 wawasan pengetahuan 

penulis di bidang tata rias pengantin khususnya Tata Rias Pengantin Sunda 

Siger. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman pada penulis 

dalam melaksanakan penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah. 

 

E. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi penulisan dalam penelitian mengenai “Kontribusi hasil 

kursus tata rias pengantin sunda siger terhadap kesiapan menjadi penata rias 

pengantin”, secara sistematis terbagi ke dalam lima bab. Pada Bab I Pendahuluan, 

berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, 
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tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi. Bab II Kajian 

pustaka, berisi uraian kajian pustaka mengenai kontribusi hasil pelatihan tata rias 

pengantin Sunda Siger terhadap kesiapan menjadi penata rias pengantin. 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. Bab IV Hasil 

Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian dan  pembahasan 

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


