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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang 

pendidikan merupakan prioritas utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Peningkatan mutu pendidikan dimaksudkan agar pendidikan dapat 

mengikuti serta mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Kemajuan pembangunan yang semakin cepat memerlukan 

dukungan sumber daya manusia yang tangguh, terarah, terpadu dan 

menyeluruh tersebut, salah satunya adalah melalui pendidikan.  

Tujuan Pendidikan Nasional yang sekarang berlaku mengacu 

berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab IV, Pasal 3. Bunyi pasal ini selengkapnya “Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Pendidikan Nasional yang 

bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa diselenggarakan secara terpadu 

dan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dasar serta jumlah dan 

kualitas pendidikan kejuruan, sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan 
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nasional dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Kelembagaan Pendidikan Nonformal (PNF) adalah setiap lembaga 

pendidikan baik yang diprakarsai oleh pemerintah atau masyarakat yang 

menyelenggarakan pelayanan pendidikan nonformal bagi masyarakat. 

Lembaga Pendidikan NonFormal (PNF) sejenis adalah lembaga pendidikan 

yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang memberikan pelayanan 

pendidikan nonformal berorientasi keterampilan (life skills).  

Kaitannya dalam pembangunan masyarakat, pendidikan luar sekolah 

dapat berperan dalam tiga hal. Pertama, menumbuhkan kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya upaya mereka untuk membebaskan diri dari kebodohan, 

dari imbalan atau upah kerja yang rendah, dan adanya ketidak adilan dalam 

masyarakat. Proses penyadaran tersebut dapat ditempuh melalui pendidikan 

keaksaraan, latihan keterampilan fungsional untuk meningkatkan pendapatan 

keluarga, melakukan penyuluhan, dan perjuangan masyarakat untuk 

memperoleh keadilan. 

 Kedua, membantu masyarakat untuk biasa hidup berorganisasi 

sehingga secara bersama mereka dapat mempelajari keadaan kehidupannya 

serta menjaga berbagai kesempatan yang berkaitan dengan pekerjaan, 

lapangan usaha, dan kemudahan yang dapat diperoleh seperti pembelian kredit 

modal, bahan baku, dan alat yang dibutuhkan, serta pemasaran dan informasi 

yang diperlukan. Ketiga, para pendidik dan tutor bekerja bersama organisasi 

masyarakat dan anggota masyarakat dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan, 
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sumber, dan kemungkinan hambatan, serta mendayagunakan prasarana sosial, 

politik, dan lingkungan masyarakat untuk membantu masyarakat agar mereka 

dapat memecahkan masalah sosial-ekonomi yang dihadapi dalam upaya 

meningkatkan taraf dan mutu kehidupannya. 

Lembaga kursus dan pelatihan merupakan lembaga pendidikan 

nonformal yang sangat berperan dalam memberikan layanan pengetahuan 

keterampilan dan sikap bagi masyarakat serta merupakan salah satu aspek 

yang sangat strategis dalam mendukung program kemiskinan dan 

pengangguran, hal ini didukung oleh jumlah lembaga kursus dan pelatihan 

yang mencapai kurang lebih seribu LKP di Indonesia dengan berbagai jenis 

keterampilan dan ini merupakan kekuatan yang sangat besar dalam 

mendukung pemerintah untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan dan 

pengangguran. 

 Kursus sebagai salah satu satuan pendidikan luar sekolah 

perkembangannya semakin pesat dan telah menjadi pilihan utama bagi para 

calon angkatan kerja. Salah satu jenis kursus yang dapat menyediakan 

keterampilan siap kerja adalah tata rias pengantin, sebagai salah satu warisan 

budaya bangsa, seni merias pengantin tradisional semakin digemari baik 

diperkotaan maupun di desa yang tentunya kebutuhan akan tenaga perias yang 

mumpuni semakin diperlukan. 

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) “SUCSES” adalah sebuah 

lembaga kursus, salah satu programnya yaitu Tata Rias Pengantin yang 

berusaha untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang tata rias 
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pengantin dan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan resepsi 

pengantin sebagai bekal bagi peserta didik untuk terjun di masyarakat atau 

usaha mandiri. Di dalam kehidupan masyarakat bagaimanapun kondisinya, 

baik dalam kondisi masyarakat desa maupun kota, dalam keadaan 

perekonomian yang biasa maupun yang maju, pernikahan itu selalu ada. Hal 

ini memberikan sebuah peluang yang cukup besar bagi masyarakat untuk 

berwirausaha mengenai tata rias pengantin. 

Tetapi untuk mencapai tujuan program pelatihan tata rias pengantin ini 

banyak hal yang terkait diantaranya menyangkut mentalitas masyarakat yang 

diberdayakan, pelaksanaan programnya, dukungan pemerintah, keterlibatan 

dunia usaha dan sebagainya, maka hanya lembaga kursus atau LKP yang 

memiliki kemampuan membangun jaringan kemitraan yang baik dan sesuai 

dengan tujuan program pendidikan life skill ini dapat terselenggara secara 

optimal.  Pada keberhasilan sistem pendidikan dapat dilihat dari kemampuan 

lulusannya menggunakan hasil pendidikan untuk hidup serta mampu 

meningkatkan pendapatan keluarganya. 

 Oleh karena itu sistem pendidikan yang baik seharusnya mampu 

memberikan bekal bagi lulusannya untuk menghadapi kehidupan atau 

memberikan life skills pada peserta didik. Logikanya semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula peran yang dapat 

dimainkannya dalam kehidupan di masyarakat. Dengan adanya permasalahan 

yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

berjudul “Program Pelatihan Tata Rias Pengantin Dalam Peningkatan 
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Pendapatan Keluarga (Studi Pada Lulusan Angkatan 2010 dan 2014 di 

LKP SUCSES, Desa Sukarapih, Kecamatan Sukarame, Kabupaten 

Tasikmalaya”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. LKP di Indonesia dengan berbagai jenis keterampilan merupakan kekuatan 

yang sangat besar dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan 

pengentasan kemiskinan dan pengangguran, salah satunya program 

pelatihan tata rias pengantin yang ada di LKP SUCSES. Kaitannya dalam 

pembangunan masyarakat, pendidikan luar sekolah dapat berperan sebagai 

salah satunya adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya upaya mereka untuk membebaskan diri dari kebodohan, dari 

imbalan atau upah kerja yang rendah, dan adanya ketidak adilan dalam 

masyarakat. Proses penyadaran tersebut dapat ditempuh melalui salah 

satunya latihan dalam keterampilan tata rias pengantin. 

2. Lembaga kursus dan pelatihan merupakan lembaga pendidikan nonformal 

yang sangat berperan dalam memberikan layanan pengetahuan 

keterampilan dan sikap bagi masyarakat. Lembaga Kursus dan Pelatihan 

(LKP) SUCSES telah mencetak lulusan yang mumpuni dan 

berpenghasilan, yang awalnya termotivasi untuk meningkatkan 

pendapatan keluarganya menjadi lebih baik. 
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C. Rumusan Masalah 

Dalam rumusan masalah pada penelitian ini merupakan penjabaran 

dari latar belakang masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang 

disusun sesuai dengan masalah yang diteliti. Maka rumusan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana program pelatihan tata rias pengantin di LKP SUCSES? 

2. Bagaimana peningkatan pendapatan keluarga pada lulusan angkatan 2010 

dan 2014, sesudah mengikuti program pelatihan tata rias pengantin di 

LKP SUCSES? 

D. Definisi Operasional 

Menurut Agani (2010: 6) tata rias bagi seorang pengantin mencakup 

apa yang disebut dengan tata rias wajah, tata rias rambut, tata busana dan 

perhiasan. Tujuan dari merias wajah adalah untuk mempercantik wajah 

seseorang. Berhubung tidak ada suatu pola tertentu yang dapat digunakan 

untuk merias wajah, maka tindakan yang utama ialah, menonjolkan bagian 

wajah yang bagus dan menyembunyikan bagian-bagian yang kurang indah 

dengan keterampilan pengolesan kosmetik. Oleh karena itu penata rias harus 

memahami serta menguasai teori dan praktek kosmetologi, disamping 

mengenal bentuk muka, mata, hidung, dan warna kulit dan kombinasi untuk 

riasan wajah. 

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah pelatihan 

diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, 

keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, 
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mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi. Maka dengan adanya lembaga kursus dan 

pelatihan (LKP) SUCSES di harapkan mampu menghasilkan bekal 

keterampilannya dalam pelatihan tata rias pengantin. Pendapatan Keluarga 

adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam 

rumah tangga. Lulusan atau alumni adalah yang sudah lulus ujian, tamatan 

dari sekolah, perguruan tinggi, atau sebuah lembaga kursus. 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mempunyai tujuan untuk 

dapat memperoleh data dan mengetahui: 

1. Deskripsi tentang program pelatihan tata rias pengantin di LKP SUCSES. 

2. Deskripsi tentang peningkatan pendapatan keluarga pada lulusan angkatan 

2010 dan 2014, sesudah mengikuti program pelatihan tata rias pengantin 

di LKP SUCSES. 

F. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak 

yang memerlukan, kegunaan dari penelitian ini antara lain: 

1. Kegunaan Teoretis 

Penelitian yang digunakan ini secara teoretis diharapkan dapat 

menunjang terhadap ilmu pengetahuan seperti pembelajaran dan pelatihan 

mengenai tata rias pengantin. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi LKP SUCSES  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan melalui 

program pelatihan tata rias pengantin sehingga dapat meningkatkan 

kualitas proses pelatihan di LKP SUCSES. 

b. Bagi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

referensi tentang pelatihan tata rias pengantin di LKP SUCSES bagi 

pihak-pihak yang memerlukan khususnya bagi jurusan Pendidikan 

Luar Sekolah di UNSIL. 

c. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai wahana penambah wawasan dan konsep 

keilmuan Pendidikan Luar Sekolah, mengenai kursus dan pelatihan. 

 


