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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Di dalam siklus kehidupan manusia, tampil cantik merupakan sebuah 

harapan yang ingin dimiliki oleh setiap wanita. Tata Rias merupakan tindakan 

mempercantik  diri dengan menutupi kekurangan dan menonjolkan keindahan 

pada bagian-bagian wajah. Bagian-bagian wajah setiap wanita berbeda-beda, tidak 

semuanya sempurna.Ketidak sempurnaan pada wajah wanita bisa terjadi karena 

bawaan lahir atau genetik, kecelakaan atau pengaruh kosmetik.Wajah yang 

mempunyai kekurangan atau cacat tidak menutup kemungkinan untuk tampil 

cantik, dikenal dengan melakukan rias wajah cikatri, dalam melakukan rias wajah 

cikatri perlu keterampilan khusus karena mempunyai tingkat kesulitan tinggi. 

Tata  Rias Wajah Cikatri salah satunya bisa dipelajari di kelas XI SMK 2 

Baleendah Mata Diklat Melakukan Rias Wajah Cikatri. Melakukan rias wajah 

cikatri merupakan kegiatan tata rias khusus yang digunakan untuk merias cacat 

wajah cikatri yang bersangkutan dengan kamuflasecacat-cacat klien menurut 

kebutuhan.Cacat-cacat klien diantaranya : bawaan lahir atau genetik : tanda lahir, 

flek, bibir asimetris, hidung asimetris, bentuk wajah asimetris dan bentuk mata 

asimetris. Kecelakaan : bekas luka dan jahitan. Penyakit dan pengaruh kosmetik : 

bopeng. 

Tujuan yang diharapkan dari silabus mata diklat Melakukan Rias Wajah 

Cikatri diharapkan peserta didik dapat mengindentifikasi kelainan-kelainan kulit 

wajah cikatri, pengetahuan tentang alat, kosmetika, kesehatan dan keselamatan 

kerja, persiapan dan teknik diagnosis kelainan kulit wajah cikatri dan teknik tata 

rias wajah cikatri. Mata Diklat Melakukan Rias Wajah Cikatri diajarkan pada 

peserta didik kelas XI program keahlian Tata Kecantikan Kulit semester ganjil, 

dalam bentuk teori dan praktek. Kompetensi dasar Melakukan Rias Wajah Cikatri, 

sebagaimana tercantum dalam silabus Tata kecantikan Kulit (2010) yaitu : 

1. Mengidentifikasi kelainan-kelainan kulit wajah cikatri meliputi: 

membedakan jenis kulit berminyak, kering dan normal serta dapat 
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menganalisa bentuk wajah, problem atau cacat kulit yang dimiliki pada 

wajah.  

2. Melakukan Rias Wajah cikatri meliputi : Persiapan (alat, bahan, kosmetik, 

lenan, area kerja, persiapaan pribadi dan klien), melakukan koreksi wajah, 

melakukan proses kerja rias wajah cikatri dengan memperhatikan teknik 

kamuflase sesuai dengan jenis cacat kulit, berkemas (alat, bahan, 

kosmetik, lenan, dan area kerja) dilakukan sesuai dengan SOP. 

 

 Hasil belajar Melakukan Rias Wajah Cikatri diharapkan dapat 

memberikan dampak positif dan memiliki nilai tambah serta memberikan 

perubahan kemampuan dari pengetahuan dan keterampilan untuk peserta 

didik.Ungkapan ini mengacu pada pendapat (Nana Sudjana, 2001, hlm. 20) 

mengemukakan bahwa “perubahan sebagai hasil belajar dan dapat ditunjukan 

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

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

individu”. 

 Hasil belajar Melakukan Rias Wajah Cikatri yang dipelajari oleh peserta 

kelas XI program keahlian Tata Kecantikan Kulit mencakup kompetensi dasar 

Mengidentifikasi kelainan-kelainan kulit wajah cikatri : dapat dilihat dari 

kemampuan peserta didik dalam menguasai kompetensi dasar diantaranya 

mengidentifikasi kelainan-kelainan kulit wajah cikatri meliputi : ciri-ciri kelainan 

kulit wajah, membedakan jenis kulit berminyak, kering dan normal serta dapat 

menganalisa bentuk wajah, problem atau cacat kulit yang dimiliki pada wajah, 

penanggulangan teknik kamuflase cacat-cacatklien sesuai dengan 

kebutuhan.melaksanakan rias wajah cikatri meliputi : Persiapan 

(alat,bahan,kosmetik,lenan, area kerja, persiapan pribadi dan klien), melakukan 

koreksi wajah, melakukan proses kerja rias wajah cikatri dengan memperhatikan 

teknik kamuflase sesuai dengan jenis cacat kulit, berkemas 

(alat,bahan,kosmetik,lenan dan area kerja) dilakukan sesuai dengan SOP. 

 Hasil belajar Melakukan Rias Wajah Cikatri diharapkan dapat membekali 

peserta didik untuk mampu bekerja merias cacat wajah cikatri dengan benar dan 

tepat.Kemampuan melakukan rias wajah cikatri dapat diukur dari kapasitas 

peserta didik untuk melakukan rias wajah cikatri dengan benar dan tepat. (Robbin, 

2007, hlm. 57) mengungkapkan bahwa : 
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Kemampuan berarti kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam 

tugas dalam suatu pekerjaan.padadasarnya kemampuan terdiri atas dua 

kelompok faktor yaitu :  

1. kemampuanintelektual (intelectual ability) yaitu kemampuan   yang 

dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental-berfikir, menalar 

dan memecahkan masalah. 

2. kemampuan fisik (physical ability) yaitu kemampuan melakukan tugas-

tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik 

serupa.  

 

 Merujuk pada pengertian di atas, kemampuan adalah kecakapan atau 

potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam mengerjakan 

beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan 

seseorang, sehingga dapat memberikan kontribusi sebagai kemampuan peserta 

didik merias cacat wajah cikatri dengan tepat dan benar sesuai tuntutan dunia 

kerja. 

 Merias Cacat Wajah Cikatri adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh 

seorang tenaga ahli tata rias khusus (cicatris) yang bersangkutan dengan 

kamuflase cacat-cacat klien menurut kebutuhan. Merias cacat wajah cikatri 

menuntut untuk mengetahui berbagai hal, yaitu kosmetika yang akan digunakan 

dan kemampuan melaksanakan rias cacat wajah cikatri dengan benar dan tepat. 

Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk merias cacat wajah cikatri harus 

memiliki kecakapan untuk menguasai pengetahuan dan pemahaman mengenai 

kelainan-kelainan kulit cacat wajah cikatri, persiapan (alat,bahan,kosmetik,lenan, 

area kerja, persiapan pribadi dan klien), melakukan koreksi wajah, melakukan 

proses kerja rias wajah cikatri dengan memperhatikan teknik kamuflase sesuai 

dengan jenis cacat wajah cikatri. 

 Uraian latar belakang masalah di atas, mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian tentang “Kontribusi Hasil Belajar Melakukan Rias Wajah 

Cikatri Terhadap Kemampuan Merias Cacat Wajah Cikatri” pada peserta didik 

kelas XI  Program Keahlian Tata Kecantikan Kulit Semester Ganjil SMK 2 

Baleendah Tahun 2014. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 
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Melakukan Rias Wajah Cikatri merupakan salah satu standar kompetensi 

yang diajarkan pada peserta didik kelas XI program keahlian Tata Kecantikan 

Kulit SMK 2 Baleendah, yang diharapkan dapat membekali peserta didik agar 

terampil dalam Melakukan Rias Wajah Cikatri.  

Ruang lingkup Melakukan Rias Wajah Cikatri mulai dari mengidentifikasi 

kelainan-kelainan kulit wajah cikatri sampai pada melakukan rias wajah cikatri. 

Hasil Belajar Melakukan Rias Wajah Cikatri meliputi pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan ditinjau dari kompetensi melakukan rias wajah cikatri agar dapat 

dimanfaatkan sebagai kemampuan merias cacat wajah cikatri. 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Kompetensi dari hasil belajar melakukan rias wajah cikatri, yang mencakup 

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

reaksi, daya penerimaan pada mengidentifikasi kelainan-kelainan kulit wajah 

rias wajah cikatri, melaksanakan rias wajah cikatri, diharapkan dapat menjadi 

bekal bagi peserta didik untuk siap merias cacat wajah cikatri sesuai tuntutan 

dunia kerja. 

2. Melakukan Rias Wajah Cikatri merupakan salah satu kegiatan tata rias khusus 

yang digunakan untuk merias cacat wajah cikatri yang bersangkutan dengan 

kamuflasecacat-cacatklien  menurut kebutuhan. Cacat-cacat pelanggan 

diantaranya :bawaan lahir atau genetik : tanda lahir, flek, bibir asimetris,  

hidung asimetris, dan bentuk wajah asimetris. Kecelakaan : bekas luka dan 

jahitan. Penyakit dan pengaruh kosmetik :bopeng.Rias wajah cikatri harus 

melakukan koreksi wajah, melakukan proses kerja rias wajah cikatri dengan 

memperhatikan teknik kamuflase sesuai dengan jenis cacat wajah cikatri. 

3. Kemampuan Merias Cacat Wajah Cikatri adalah kecakapan atau potensi 

peserta didik yang sudah siap menguasai kemampuan intelektual dan 

kemampuan fisiknya untuk menjadi penata rias yang ahli dalam bidang tata 

rias wajah cikatri. Kemampuan tersebut ditunjang pendidikan dan latihan yang 

mengarah pada profesionalisme kerja yang terencana. Kemampuan seseorang 

sangat berpengaruh dalam membentuk kepercayaan diri seseorang untuk 

melakukan pekerjaan baik secara fisik maupun mental. 
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4. Merias Cacat Wajah Cikatri adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh 

seseorang tenaga ahli tata rias (cicatris) yang bersangkutan dengan 

kamuflasecacat-cacat klien menurut kebutuhan. Profesionalisme seorang 

penata rias cacat wajah cikatri dituntut untuk dapat bekerja dengan penuh 

tanggung jawab, tekun, teliti, tepat, dan benar sehingga dapat memberikan 

kepuasan 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 Belajar 

Melakukan Rias Wajah Cikatri Terhadap Kemampuan Merias Cacat Wajah 

Cikatri pada Peserta Didik kelas XI Program Keahlian Tata Kecantikan Kulit 

Semester Ganjil SMK 2 Baleendah Tahun 2014?”. 

 

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 belajar melakukan rias wajah cikatri ditinjau dari kompetensi dasar : 

identifikasi kelainan kulit cikatri, pengetahuan tentang alat, kosmetika, 

kesehatan dan keselamatan kerja, persiapan dan teknik diagnosis kelainan 

kulit wajah cikatri dan teknik tata rias wajah cikatri. 

2. Kemampuan merias cacat wajah cikatri pada peserta didik kelas XI Program 

Keahlian Tata Kecantikan Kulit Semester Ganjil SMK 2 Baleendah Tahun 

2014. 

3. Kontribusi Hasil Belajar Melakukan Rias Wajah Cikatri Terhadap 

Kemampuan Merias Cacat Wajah Cikatri pada peserta didik kelas XI Program 

Keahlian Tata Kecantikan Kulit Semester Ganjil SMK 2 Baleendah Tahun 

2014. 

4. Besarnya Kontribusi Hasil Belajar Melakukan Rias Wajah Cikatri Terhadap 

Kemampuan Merias Cacat Wajah Cikatri. 
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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 diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak baik 

dalam rangka teoritis maupun praktis, yaitu : 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pembelajaran di 

bidang tata rias khususnya Rias Wajah Cikatri. 

2. Praktis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman pada penulis 

dalam melaksanakan penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi dalam penelitian mengenai “Kontribusi Hasil Belajar 

Melakukan rias Wajah Cikatri terhadap Kemampuan Merias Cacat Wajah 

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

berisitentang latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. Bab II 

Kajian Pustaka, berisi uraian mengenai, A. Mata Diklat Melakukan Rias Wajah 

Cikatri, B. Hasil Belajar Melakukan Rias Wajah Cikatri, C. Kemampuan Merias 

Cacat Wajah Cikatri D. Hipotesis Penelitian. Bab III Metode Penelitian, berisi 

tentang lokasi penelitian, populasi  dan  sampel penelitian, desain penelitian, 

metode penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan data, prosedur dan tahap penelitian. Bab IVHasil Penelitian dan 
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Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Bab V  

kesimpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

  

 


