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ABSTRAK 

MALISA BINTI ALI IBRAIM, NIM 2132140008, Hubungan Matakuliah 

Tata Rias dan Busana dengan Kewirausahaan Jasa Make Up Artist pada 

Lulusan dan Mahasiswa Prodi Pendidikan Tari FBS Universitas Negeri 

Medan. Program Studi Pendidikan Tari Jurusan Sendratasik Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan, 2019. 

 

Penelitian ini bertujuan mengetaui hubungan positif antara matakuliah tata rias 

dan busana dengan kewirausahaan jasa  Make Up Artist pada lulusan dan 

mahasiswa Pendidikan Tari Universitas Negeri Medan. Landasan teoritis dalam 

skripsi ini dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi yang terdiri dari teori tata 

rias (Harymawan,1993:134) yaitu Tata rias adalah seni menggunakan bahan-

bahan kosmetika untuk memberikan dandanan atau perubahan pada para pemain 

di atas panggung atau pentas dengan suasana yang sesuai dan wajar, tata busana 

Endang Caturwati (1996:36), yang dimaksud dengan busana adalah segala yang 

dikenakan seseorang, yang terdiri dari pakaian dan perlengkapannya (accessories) 

dan identik dengan kata kostum, dan teori kewirausahaan Thomas W. Zimmerer 

dalam Suryana (2011:19) menyatakan kewirausahaan adalah proses penerapan 

kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang 

untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Nopember sampai dengan Januari 2017. Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis data kuantitatif dengan menggunakan rumus Korelasi 

Product Moment Lokasi penelitian dilakukan di Prodi Pendidikan Tari Jurusan 

Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan, Jl. Williem 

Iskandar Pasar V Medan Estate. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

dapat diketahui bahwa matakuliah tata rias dan busana memberi sumbangan 

efektif sebesar 80,7% terhadap kewirausahaab jasa Make Up Artist, hal ini dapat 

dilihat bahwa matakuliah tata rias benar-benar memperhatikan bentuk wajah 

dengan dengan rias yang diinginkan begitu juga dengan tata  busana yang mana 

matakuliah tersebut memberikan pengetahuan tentang perbedaan busana adat dan 

busana kreasi, sehingga lulusan dan mahasiswa termotivasi untuk 

mengaplikasikan dan mengasah kemampuan untuk menjadi seorang Make Up 

Artist.  
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