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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Kesimpulan dan rekomendasi disusun berdasarkan seluruh kegiatan penelitian 

tentang “Pendapat Peserta Tentang Pelatihan Keterampilan Tata Rias Sebagai 

Media Intervensi Sosial” di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang 

Bandung sebagai berikut : 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan pada tujuan penelitian, hasil 

pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian yang dikemukakan sebagai 

berikut: 

1. Sebagian besar peserta berpendapat bahwa  setelah mengikuti  pelatihan 

keterampilan tata rias sebagai media intervensi sosial memperoleh 

perubahan dari hasil pelatihan keterampilan tata rias, mereka 

memperoleh pengetahuan tentang fungsi tata rias dan arti tata rias, 

mengenal  jenis dan fungsi kuas yang dipakai untuk merias, cara 

membentuk alis dengan menggunakan pensil alis dan cara menggunakan 

foundation serta shadow dengan  benar. 

2. Sebagian  besar peserta berpendapat bahwa  setelah mengikuti  pelatihan 

keterampilan  tata rias sebagai media intervensi sosial, mereka  

memperoleh  keberanian dalam  berkomunikasi dengan teman-temannya, 

keberanian untuk bertukar pikiran, terampil dalam bekerja, bersungguh-

sungguh berlatih agar kelak bisa berwira usaha, berhati-hati dalam 

bekerja, tepat waktu dalam mengerjakan tugas dan tidak merasa takut 

lagi bila berhadapan dengan para instruktur atau pengelola, mereka 

merasa lebih nyaman, memperoleh keberanian untuk bersosiaisasi 

dengan lingkungan, bersosialisasi dengan teman- teman, para pengelola 

lembaga dan bermain sambil berkarya agar kelak saat kembali ke 

masyarakat peserta tidak merasa aneh dan canggung. 
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3. Sebagian  besar peserta berpendapat bahwa  setelah mengikuti  pelatihan 

keterampilan  tata rias mereka memiliki keterampilan untuk membuat 

suatu karya, rasa kepercayaan dirinya timbul kembali, memiliki modal 

keterampilan  yang bisa dikembangkan untuk  berwirausaha. 

B. Rekomendasi  

Rekomendasi dari penelitian  yang dapat di pertimbangkan untuk 

dijadikan bahan masukan bagi peserta, instruktur pelatihan dan peneliti 

selanjutnya. Rekomendasi di susun sebagai berikut: 

1. Peserta Pelatihan Keterampilan Tata Rias  

Pendapat peserta tentang  pelatihan keterampilan tata rias sebagai 

media intervensi sosial, penulis merekomendasikan hendaknya peserta tidak 

mengulangi kesalahan  yang sebelumnya pernah di lakukan. Serta Peserta 

dapat meningkatkan dan mempertahankan kemampuan pengetahuan, sikap, 

keterampilan sebagai media intervensi sosial yang sudah dimilikinya. 

2.  Instruktur   

Instruktur diharapkan untuk lebih menggali dan mengembangkan proses 

pelatihan  keterampilan  tata rias sebagai media intervensi sosial, serta lebih 

memotivasi peserta pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan, sehingga memiliki kesiapan saat harus kembali ke lingkungan 

masyarakat, memberikan gambaran serta arahan tentang dunia kerja kepada 

peserta dan meyakinkan kepada peserta agar bisa lebih percaya diri dengan 

kemampuan yang dimilikinya.  

3. Peneliti Selanjutnya 

Setelah mendapatkan hasil penelitian tentang “Pendapat Peserta Tentang 

Pelatihan Keterampilan Tata Rias Sebagai Media Intervensi Sosial” tidak 

menutup kemungkinan untuk dapat di lakukan penelitian selanjutnya dengan 

mengembangkan variabel-variabel yang lainnya berkaitan dengan 

keterampilan  tata rias sebagai media intervensi sosial  seperti bagaimana 

program setelah peserta mengikuti pelatihan, kesiapan peserta dalam dunia 

kerja, kesiapan peserta setelah lepas dari tempat rehabilitasi dan harus mulai 

hidup bermasyarakat kembali. 


