
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

SMK Negeri 1 Beringin merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yang 

membina beberapa keahlian salah satunya yaitu program keahlian Tata Kecantikan. 

Pada program keahlian tata kecantikan terdapat banyak mata pelajaran produktif 

untuk mendukung tercapainya lulusan yang bermutu, salah satu mata pelajaran 

produktif program studi tata kecantikan adalah merias wajah foto. Materi rias wajah 

foto menjadi bahan pembelajaran bagi siswa kelas XII Tata Kecantikan SMK Negeri 

1 Beringin yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. 

Pada dasarnya, tata rias bukan sesuatu yang asing bagi semua orang, 

khususnya kaum wanita sebab tata rias merupakan aspek untuk mendukung 

penampilan dan telah menjadi kebutuhan sehari-hari. Tata rias wajah merupakan 

kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan 

dan kosmetik (Kustanti,2008). Make up bertujuan untuk mempercantik wajah dengan 

menonjolkan bagian-bagian yang sudah indah atau menutupi kekurangan pada wajah 

untuk menunjang rasa percaya diri seseorang (Tilaar, 1995). Make up juga banyak 

dipergunakan seseorang untuk menghadiri suatu acara, shooting, photoshoot maupun 

karena hobby dalam merias wajah. 



 

 
 

Namun pada kenyataannya, tidak jarang wanita justru melakukan kesalahan-

kesalahan dalam mengaplikasikan riasan wajah yang justru membuat penampilannya 

terlihat tidak menarik di depan kamera. Contohnya yaitu mengaplikasikan foundation 

dengan tebal untuk menutupi kekurangan yang ada pada wajah, namun ternyata 

foundation yang tebal justru akan membuat wajah seperti topeng dan tampak lebih 

tua dari usia yang sebenarnya. Kemudian menggunakan concealer pada seluruh 

bagian wajah yang sebaiknya hanya perlu diaplikasikan untuk menutupi kekurangan 

yang terdapat pada wajah seperti bekas jerawat dan lingkaran hitam dibawah mata, 

selain itu juga berlebihan saat membentuk alis karena pemilihan warna pensil alis 

yang kurang tepat sehingga kurang menampilkan kesan natural pada wajah. (Senny, 

2014). 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru bidang studi mata 

pelajaran merias wajah pada bulan Juli 2015, menyatakan bahwa yang menjadi 

kendala dalam mata pelajaran tersebut adalah merias wajah foto. Terlihat dari 

pelaksanaan pada saat proses belajar mengajar siswa mendapat kesulitan pada saat 

melakukan praktek rias wajah foto berwarna, yakni dalam menerapkan teknik koreksi 

wajah sehingga dalam menerapkan teknik shading dan tint masih belum tepat, 

kemudian dalam membentuk alis yang sesuai dengan koreksi wajah agar tampak 

lebih ideal serta  dalam mengaplikasikan foundation masih belum optimal sehingga 

berpengaruh pada hasil rias wajah foto berwarna yang dicapai.  

 



 

 
 

Dasar pemikiran yang telah di uraikan dalam latar belakang masalah diatas 

menjadi pertimbangan penulis untuk mengetahui permasalahan tentang bagaimana 

hasil siswa dalam melakukan rias wajah foto berwarna pada mata pelajaran merias 

wajah foto sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis 

Hasil Rias Wajah Foto Siswa Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin.” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat di identifikasi beberapa  

permasalahan,yaitu : 

1. Kemampuan siswa dalam menerapkan teknik koreksi wajah pada rias 

wajah foto berwarna belum tepat   

2. Kemampuan siswa dalam mengaplikasian warna foundation yang sesuai 

dengan kulit wajah belum optimal 

3. Kemampuan siswa dalam membentuk alis sesuai dengan bentuk wajah 

masih kurang tepat 

4. Teknik shading dan tint untuk mempertegas garis-garis wajah pada rias 

wajah foto berwarna belum tepat 

5. Hasil rias wajah foto berwarna pada mata pelajaran rias wajah foto siswa 

Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin masih kurang optimal. 

 

 



 

 
 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kompleksnya ruang lingkup permasalahan dalam 

penelitian ini, maka peneliti membahas masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Analisis hasil rias wajah foto berwarna yang dibatasi pada kemampuan 

dalam menerapkan teknik shading dan tint dalam koreksi bentuk wajah 

mendekati ideal dan pemilihan warna foundation yang sesuai dengan kulit 

wajah. 

2. Siswa yang diteliti adalah siswa kelas XII Tata Kecantikan SMK Negeri 1 

Beringin semester ganjil tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 30 

orang.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana hasil rias wajah foto 

berwarna siswa kelas XII Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

“Untuk mengetahui hasil rias wajah foto berwarna siswa Tata Kecantikan SMK 

Negeri 1 Beringin”.   



 

 
 

F.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah khususnya bagi guru Tata 

Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin untuk mengetahui bagaimana hasil 

siswa dalam melakukan praktek rias wajah foto berwarna tersebut. 

2.  Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan evaluasi bagi sekolah terhadap upaya-upaya yang telah 

ditempuh sekolah dalam merancang strategi dan mengimplementasikan 

program-program perbaikan pendidikan sekolah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu peserta didik Program 

Keahlian Tata Kecantikan dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran rias wajah foto berwarna. 

c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti karena penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan. 

d. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang 

bermaksud mengadakan penelitian pada permasalahan yang sama 

berkaitan dengan masalah yang di telitinya. 

e. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa PKK program studi Tata rias 

Universitas Negeri Medan. 


