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ASTRAK

LUI,USAN PROCRAM STUDI DIPLOMA III TATA RIAS DI BERBAGAI
LAPANCAN KERIA. Lulusan Tata Rias Diploma llV3 IKK universitas Negeri Jakarta telah
tersebar dan bekerja di berbagai bidang. Diantara para lembaga yang telah menggunakan jasa
para lulusan Tata Rias Diploma IIU3 Universitas Negeri Jakarta terseL,ut, seperti: Wardah
Kosmetik, Stasiun Televisi Sindo (tV), ANTV, PT Mamdom Tbk, Free lance pada
Production House dan Sanggar Rias Pengantin.

Persepsi stakeholder terhadap Lulusan Tata Rias Diploma IIV3 tKK Universitas Negeri
Jakarta diperlukan guna perbaikan mutu para lulusan agar dapat lebih berdaya guna bagi
masyarakat. Posisijabatan di industri yang diinginkan yaitu sebagai beauticient pada salon-
salon kecantikan, make up artist, asisten pemilik salon dan rias pengantin, perias pengantin
internasional, supervisor kosmetik, beauty consultant, wedding consultant, wedding
consultant organizer, asisten hair stylist, kapster, traineer makarizo, dan fotografer.

Penelitian ini d ilaksanakan di wilayah Jakart4 pada bulan Juni 2013. Lulusan pada
angkatan 2006 - angkatan 2009 Program Studi Tata Rias DIII, Jurusan Ilmu Kesejahteraan
Keluarg4 Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Metode yang digunakan adalah
metode survey diskripsif. Jumlah sampel sebanyak 3l responden, diambil dari populasi yang
terjangkau. Untuk menjaring dan mengumpulkan data, digunakan kuesioner dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukan bahwa responden; l) Integritas Lulusan berhubungan
dengan etika dan moral (pada pelayanan klien) sangat baik mencapai 75%o <lan 25%, 2)
Keahlian lulusan berdasarkan bidang ilmu kemampuannya sangat baik 50%, kemampuan
baik 30% dan kemampuan cukup 20%, 3) Kemampuan berbahasa Inggris lulusan sangat baik
4504. kemampuan baik- 25Y;o dan kemampuan lulusan dengan standar cukup sebesar 30%, 4)
Penggunaan tehnologi berhubungan dengan informasi lulusan sangat baik penggunaannya
sebanyak 30Yo, dengan kemampuan baik sebanyak 30o/o dan dengan kemampuan cukup
sebanyak 4O%, 5) Komunika-si, kemampuan berkomunikasi lulusan sangat baik 48o/o,

kemampuan baik sebanyak 40?o dan kemampuan cukup sebanyak l2?ir, Lulusan dapat
berkomunikasi dengan baik (dengan atasan maupun klien). 6) Kerjasama Tim yang dilakukan
oleh lulusan sangat baik sebanyak 60Yo, baik sebanyak 30o/o dan cukup sebanyak l0%o,

Lulusan dapat dapat berbagi peran dalam team, saling mengisi kekurangan teman kerja dan
dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi. 7) Pengembangan diri lulusan di dunia
kerja kemampuan sangat baik sebanyak 55%, baik sebanyak 20%o dan cukup sebanyak 25%o.
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BAB I
PENDAIIULUAN

A, LATAR BELAKANG MASALAH

Lulusan Tata Rias Diploma IIy3 IKK universitas Negeri Jakarta telah tersebar

dan bekerja di berbagai bidang. Diantara para lembaga yang telah menggunakan jasa

para lulusan Tata Rias Diploma III/3 Universitas Negeri Jakaita tersebut, seperti:

Wardah Kosmerik, Stasiun Televisi Sindo (TV), ANTV, PT Mamdom Tbk, Free lance

pada Production IIouse dan Sanggar Rias Pengantin. Posisikan jabatan di at aria yang

diinginkan, yaitu sebagai beauticient pada salon - salon kecantikan, make up artist,

asisten pemilik salon dan rias pengantin dan rias pengantin, perias pengantin

intemasional, supervisor kosmetik, beauty consultant, wedding consultant organizer,

asisten hair stylist, kapster, traineer makarizo, dan fotografer. Persepsi stakeholder

terhadap Lulusan Tata Rias Diploma IIy3 IKK Universitas Negeri Jakarta diperlukan

guna perbaikan mutu para lulusan agar dapat lebih berdaya guna bagi masyarakat.

Dalam hal ini para stakeholderjuga perlu melakukan perencanaan kebutuhan akan para

pekerja dan juga melakukan training untuk mengetahui sejauhmana yang dimiliki oleh

para lulusan yang bekerja sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan sumber daya

n:anusia yang berkualitas.

Universitas Negeri Jakarta mempunyai Visi dan juga Misi. Visi Universitas

Negeri Jakarta yaitu menjadi lembaga pendidikan Tata Rias yang memiliki keunggulan

kompetitif tamatannya serta pelopor dan tolak ukur bagi pengembang pendidikan Tata

Rias yang bercirikan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,/ at aria. Misi

Program Studi Tata Rias adalah menyelenggarakan fungsi program studi sebagai sala

satu lembaga pendidikan tinggi berdasarkan visi untuk menghasilkan tenaga



professional yang kreatiq terampil dan adaptifyang berorientasi pada kebutuhan bidang

Tata Riaq mengenal perkembangan ilmu dan tehnologi dalam bidang dalam bidang

industry rias serta menggalang kemitraan dengan usaha atau at aria, Dalam hal ini

para stageholder juga perlu melak,rkan perencanaan kebutuhan akan para pekerja dan

juga melakukan training untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh

para lulusan yang bekerja sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan sumber daya

manusia yang berkualitas.

Pesatnya pertumbuhan salon-salon pada saat ini membutuhkan pegawai yang

berkualitas, yang didukung oleh institusi pendidikan yang juga berkualitas baik pula.

Persaingan tenaga kerja saat ini semakin ketat dengan adanya AFTA, yang

memungkinkan tenaga ke{a asing untuk bekerja di Indonesia. Karena itu dibutuhkan

tenaga kerja yang siap pakai agar dapat dapat bersaing dengan tenaga kerja asing.

Universitas Negeri Jakarta adalah institusi pendidikan yang salah satunya memiliki

Program Studi Tata Rias, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga (lKK) dapat memenuhi

Kebutuhan stage lolder tcrhadap tenaga kerja.

Lulusan Tata Rias Diploma 3 IKK Universitas Jakarta telah tersebar dan bekerja

di berbagai bidang. Diantara para lembaga yang telah menggunakan jasa para lulusan

Tata Rias Diploma 3 Universitas Negeri Jakart4 tersebut yaitu; Wardah Cosmetic,

Stasiun Televisi ANTV, PT Mandom Tbk, Free Lance pada Sanggar Rias Pengantin,

Production House. Posisi jabatan di industri yang diinginkan yaitu sebagai beauticient

pada salon-salon kecantikan, make up artist, asisten pemilik salon dan rias pengantin,

perias pengantin intemasional, supervisor kosmetik, beauty consultant, wedding

consultant, wedding consultant organizer, asisten hair stylist, kapster, traineer
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makarizo, dan fotografer. Persepsi stakeholder terhadap lulusan Tata Rias Diploma 3

IKK Universitas Negeri Jakarta diperlukan guna perbaikan mutu para lulusan agar dapat

lebih berdaya guna bagi masyarakat. Dalam hal ini stageholder juga perlu melakukan

perencanaan kebutuhan akan para pekerja dan juga melakukan training untuk

mengetahui sejauh mana kemampuan yang memilii oleh para lulusan yang bekerja

sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Universitas Negeri Jakarta mempunyai visi dan misi. Visi Uniersitas Negeri

Jakarta yaitu menjadi lembaga pendidikan Tata Rias yang memiliki keunggulan

kompetitif tamatannya serta pelopor dan tolak ukur bagi pengembangan pendidikan

Tata Rias yang bercirikan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,/industri.

Misi Program Studi Tata Rias adalah menyelenggarakan fungsi program studi sebagai

salah satu lembaga pendidikan tinggi berdasarkan visi untuk menghasilkan tenaga

profesional yang keatif, terampil dan adaptif yang berorientasi pada kebutuhan bidang

Tata Rias serta menggalang kemitraan dengan dunia usaha atau industri. Dalam hal ini

para stageholder juga perlu melakukan perencanaan kebutuhan akan para pekerja dan

juga melakukan training untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh

para lulusan yang bekerja sehinga akan lebih mudah untuk mendapatkan sumber daya

manusia yang berdapatkan sumber daya manusia yang berftualitas.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang maslah yang telah penulis kemukakan di atas maka

penulis ingin mengidentifikasi beberapa masalah yang tercakup, antara lain :

l. Bagaimana persepsi para stakeholder lentang kemampuan Lulusan Jurusan Tata

Rias IKK mengimplementasikan ilmunya di berbagai lapangan pekerjaan?

3



2. Bagaimana persepsi para stakcholder tentang prilaku para lulusan dalam

menjalankan pekerjaan?

3. Bagaimana persepsi stakeholder mengenai kepercayaan diri para lulusan IKK

dalam lingkungan di tempat kerjanya?

4. Bagaimana persepsi al arias r tentang pengembangan karir para lulusan IKK

di tempat kerjanya?

5. Bagaimana persepsi stakeholder lentafr.g mutu lulusan dan produktifitas di

tempat kerja?

6. Bagaimana perxpsi stakeholfur mengenai pengembangan kurikulum jurusan

IKK agar mutu lulusan semakin meningkat dan mampu bersaing di dunia kerja?

7. Bagaimana persepsi stafrzlrolder mengenai kemampuan kepemimpinan lulusan

IKK di lapangan kerja?

8. Bagaimana persepsi stakeholder mengenai kemauan pengembangan diri?

9. Bagaimana persepsi stakeholder mengenai korelasi antara nilai indeks prestasi di

bangku kuliah dengan kemampuan bekerja?

C. Pembatasan masalah

Bertitik tolak dari identifikasi maslaah di atas, maka masalah penelitian ini dibatas:

pada "Pcrsespi Stakeholder Terhadap Lulusan Progranr Studi Tata Rias di Berbagai

Lapangan Pekerjaan"
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D. Perumusan mrsalsh

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulisan ini dapat dirumuskan

sebagai berikut : seberapajauh penilaian para stakeholder terhadap para lulusan Tata

Rias Diploma 3 IKK Universitas Negeri Jakarta di berbagai lapangan pekerjaan

E. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi ;

l. Sebagai bahan evaluasi terhadap para lulusan agar lebih at meningkatkan

kemampuannya di lapangan p€kerjaan

2. Untuk mengetahui apakah para lulusan Tata Rias yang bekerja dilapangan sudah

melaksankan pekerjaanya dengan baik sesuai dengan bidang keahlian yang

didapat selama dalam masa perkuliahan

3. Sebagai mahasiswa program studi Tata Rias penelitian mengharapkan

stakcholder terhadap para lulusan yang bekerja di berbagai lapangan pekerjaan

terutama dalam bidang Tata Rias untuk dapat dijadikan acuan untuk dapat lebih

meningkatkan dan menerapkan ilmunya dilapangan kerja

4. Bagi mahasiswa yang nantinya akan memasuki pekerjaan di bidang Tata P.ias

harus meningkatkan skill yang dimiliki dengan cara mencari pengalaman diluar

kampus dan harus memiliki kematangan diri untuk siap bekerja disegala medan

5. Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat diterima oleh personel

jurusan iimu kesejahteraan keluarga Program Studi Tata Rias

)



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. KAJIANTEORI

l. Stageholder

Stageholder adalah pemakai lulusan atau atasan langsung dari lulusan yang

memiliki keahlian dan pengal,rman di bidang pekerjaannya. Para pemakai lulusan

tersebut tentunya mengetahui benar pengetahuan dan keterampilan apa saja yang

diburuhkan oleh karyawannya disertai tugas dan tanggungiawab. Di samping itu

lentunya rnereka juga dapat menilai sejauh mana kemampuan yang dimiliki lulusan

tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya dan menilai kinerja mereka.

lstilah stageholder sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak

pihak dan hubungannya dengan berbagi ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis,

ilmu komukasi, pengelolaan sumber daya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-

lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah stageholder ini ke dalam proses-

proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhan, stageholder sering

dinyatakan sebagai para piha( lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu

issu atau suatu rencana.

Dalam buku Cultivating Peace, Ramizes mengidantifikasi berbagai pendapat

mengenai stagelrolder ini. Beberapa definisi yang penting dikemukakan seperti Freeman
yang mendefinisikan stageholder sebagai kelompok atau individu yang dapat
mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan
Biset secara singkat mendefinisikan stageholder merupakan orang dengan suatu

kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stageholder ini sering diidentifikasi
dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan Freeman, yaitu dari segi

kekuatan dan kepentingan relatif Stageholder terhadap issu Crimble and Wellard, dari

segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka. (

httD ://www. inawater.com/news )
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Pandangan-pandangan di atas menunjukkan bahwa pengenaran stagehorder tidak

sekedar menjawab pertanyaan siapa stagehorder suatu issu tapi juga sifat hubungan

stageholder dengan issu, sikap, pandangan, dan pengaruh shgeholder itu. Aspek_aspek

ini sangat penting dianalisis untuk mengenal stageholder.

l. I Karakteristik Stageholder

selain pengerompokkan berdasarken hubungan antara stagehorder dengan issu,

stageholder-stagehorder publik atau apa yang diistirahkan dengan pubrik rerevan dapat

dikelompokkan berdasarkan karakteristik pengorganisasianny4 yaitu:

a' Stageholder publik yang tidak terorganisir. stagehorder individu yang ridak dapar

diwakili oleh pihak lain. Masyaraka, tokoh masyarakat, pengamat dan sebagainya.

b. Stageholder publik yang terorganisir, stageholder yang terhimpun dalam suatu

organisasi atau kelompok tertentu, dimana pimpinan atau anggora yang ditunjuk

dapat metvakili organisasinya memberi pandangan dan sikap dalam proses

. pengambilan atau implementasi suatu keputusan.

c' Stageholder yang terorganisir secara semu. Stagehorder yang memiriki organisasi

atau kelompok tertentu, tetapi ridak memiliki perwakilan dalam pengambilan

keputusan' Pemmpin dan anggotanya tidak bisa bertindak atas narna organisasi.

Misalnya, beberapa organisasi informal di masyarakat, LSM_LSM dan sebagainya.

Dalam proses pengambilan keptusan, suatu isu dapat berhubungan dengan salah

satu karakteristik Stagehrder atau kombinasi stagehorder atau kombinasi stagehorder

tersebut' Maksudrrya' suatu keputusan yang altan diambit dapat berhubungan dengan

stageholder publik yang tidak terorganisir atau dapat berhubungan dengan beberapa

stageholder terorganisir (murti-stagehorder teroranisir). paling sederhana, berhadapan

dengan anya satu group stageholder terorganisir, tetapi adakah? Karena itu, makin luas



cakupan wilayah issu dan makin tinggi derajat pengaruh issu terhadap berbagai pihak

baik dari s€gi manfaat maupun resiko makin kompleks stageholdemya. Namun

demikian tidak berarti luasnya cakupan dan kompleksnya derajat pengaruh issu tersebut

menggiring kita justru menyederhanakan identifikasi stageholder dengan serta merta

melibatkan semua unsur yang ada dalam issu bersangkutan tanpamemilah-milah

keterkaitannya.

Pengelompokan stageholder dapat dilihat dari kecenderungan posisi dan

pandangan, misalnya kelompok yang terdiri dari LSM, organisasi masyarakat, tokoh

masyarakat, dan masyarakat bawah dan kelompok yang cenderung netral atau selamaini

lebih berafiliasi dengan pemerintah, sepe(i Perguruan Tiggi, organisasi profesi dan

konsultan. Secara umum, karakteristik ini suciah meliputi tiga komponen, yaitu

kecenderungan sikap, prilaku dan konteks mereka. (Kemitraan Air Indonesia -
http://www.ianwater.com/news ).

Untuk mengidentifikasi stageholder, terdapat tiga unsur yang saling terkait,

yaitu: issu yang dapat berupa masalah, manfaat kerugian, wilayah (bolder) issu dalama

hal ini lokasi/spasial, dan aktor personal dan atau institusi yangterkait dengan issu itu.

Aktor inilah yang kemudian diidentifikasikan sebagai stageholder-stageholder, (Laporan

Tim Mediasi Pro-kontra sudetan Citaduy ).

1,2 Peta Sikap dan Pandangan Stageholder

Analisis lain yang penting adalah peta sikap dan pandangan masing-masing

stageholder terhadap issu. Pelibatan publik dalam bentuk pertemuan publik misalny4

telah sukses menghadirkan publik relevan, akan tetapi tidak memberi jaminan adanya

representasi pandangan stageholder karena keterbatasan waktu dan dominasi kelompok

tertentu dalam memberi pengaruh pada pertemuan itu. Karena itu, pada saat identifikasi
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stageholder, aspek sikap, pandangan dan prilaku merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari stageholder itu sendiri. Jadi pemetaan merupakan suatu pendalaman

pada kegiatan identifikasi strageholder. Proses pemetaan padangan stageholder

dilakukan melalui wawancara dan diskusi terfokuVFocus Group Discussion (FGD).

Pada kegiatan wawancara, informasi yang dikumpulkan menyangkut issu yang relevan

dengan rencana/proyek, pemahaman stageholder, sikap mereka terhadap issu, alasan

dan kepentingan mereka, jaringan mereka, posisi dan kekuatan pengaruh dan usulan-

usulan mereka. Untuk mengkaji lebih jauh mengenai sikap, pandangan dan perilaku

stageholder, konteks sosial seperti kondisi sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat

dimana stageholder berada. Demikian pula dengan stageholder irrdividual, bagaimana

latar belakang p€kerjaan, pendidikan, dan ketokohannya. Informasi yang dimaksud akan

diperoleh secara valid dan c€pat dengan pertemuan lokasi dan responden lebih dahulu

sebagimana lazimnya dalam suatu penelitian. Tentu, hal ini akan lebih mudah setelah

identifikasi au'al stageholder telah dilakukan sehingga lokasi dan sebaran stageholder

lebih jelas. ( Suara Publik - Tim Media pro kontra Sudetan Citanduy).

2. Hasil Kerja (Kinerja)

Kinerja adalah suatu proses pelaksanaan pekerjaan yang akan menunjukkan

tingkat keberhasilan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada umumnya

kinerja diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu

peke{aan. Bagi setiap organisasi atau perusahaan, kinerja menrpakan faktor yang paling

penting untuk diperhatikan. Produktifitas perusahaan yahg baik dapat dicapai jika

masisng-masing karyawan memiliki kinerja yang tinggi. Sehubunga dengan hal tersebut

maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja pada suatu perusahaan atau

organisasi merupakan hal yang sangat penting. Ada lima aspek yang mempengaruhi
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kinerja seseorang, yaitu: aspek komunikasi, aspek kerjasama, aspek kemandirian, aspek

krcalifitss, aspek kemampuan menggunakan alat modem.

2.1 Aspek Komunikasi

Aspek komunikasi adalah yang berkenaan dengan sikap dan kemampuan sumber

daya manusia memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat

dipahami serta selalu mendengarkan keluhan pelanggan.

Dalam rangka pembahasan mengenai 'teknik komunikasi" terlebih <iahulu perlu

dijelaskan pengertian komunikasi. Penge(ian Komunikasi harus dinjau dari dua sudut

pandang, yaitu komunikasi dalam pengertian secara umum dan pengertian secara

paradigmatilq sehingga akan menjadi jelas bagaimana pelaksanaan teknik komunikasi

itu.

2.2 Hakiket komunikasi

2.2.1 Secara Etimologi

Setiap orang yang hidup dalam masyarakat, sejak bangun tidur sampai tidur lagi,

secara kodrati senantiasa terlibat dalam komunikasi. Terjadinya komunikasi adalah

sebagai konsekusial hubungan sosial (social relations). Masyarakat paling sedikit terdiri

dari dua orang yang saling berhubungan satu sama laiq yang karena berhubungan

menimbulkan intcraksi sosial (social interacion). Terjadinya interaksi sosial disebat kan

interkomunikasi (intercommunication). Secara etimologis atau menurut asal katanya

istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communication dan perkataan ini

bersumber pada kata communis. Arti communis di disini adalah sama, dalam arti kata

sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi komunikasi berlangsung

apabila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal

yang d ikomunikasikan. Jelasnya bila seseorang mengerti tentang sesuatu yang
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dinyatakan orang lain kepadanyq maka komunikasi berlangsung, dengan lain p€rkataan,

hubungan antara mereka itu bersifat komunikatif. Sebaliknya jika ia tidak mengerti,

komukasi tidak berlangsung. Dengan lain perkataan, hubungan antara orang-orang itu

tidak komunikatif.

2.2.2 SecaraTerminologis

Secara terminologis komunikasi berarti penyampaian suatu pemyataan oleh

seseorang kepada orang lain. Dari pengertian itu jelas bahwa komunikasi melibatkan

sejumlah orang, dimana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi yang

terlibat dalam komunikasi adalah manusia, karena itu komunikasi di sini adalah

kcmunikasi manusia atau dalam bahasa asing human communication, yang sering kali

pula disebut komunikasi sosial atau social communication. Komunikasi manusia

sebagai singkatan komunikasi antar manusia dinamakan komunikasi sosial atau

komunikasi kemasyarakatan karena hanya pada manusia-manusia yang bermasyarakat

terjadi komunikasi. Masyarakat terbentuk dari paling sedikit dua orang yang saling

berhubungan dengan komunikasi sebagai pejalinnya. Tehnik berkounikasi adalah

komunikasi antara seseorang dengan orang lain, komunikasi manusia atau kcrnunikasi

sosial yang sebagaimana ditegaskan di atas, mengandung makna "proses penyampaian

suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain."

Pangertian komunikasi secara paradigmatis telah dijelaskan di muka dalam

pengertian s@ara umum k-omunikasi adalah proses penyampaian suatu pemyataan yang

dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai konsekuensi dari hubungan sosial.

Komunikasi dalam pengertian ini sering terlihat pada perjumpaan dua orang.

Tehnik berkomunikasi adalah cara atau "seni" penyampaian suatu pesan

yang dilakukan seorang komunikator edemikian rup4 sehingga menimbulkan dampak
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tenentu pada komunikan. pesan yang disampaikan komunikator adarah pernyataan

sebagai paduan pikiran dan perasaan, dapat berupa ide, informasi, keluhan, keyakinan,

imbauan, anjuran dan sebagainya. pemyataan tersebut dibawakan oleh lambang,

umumnya bahasa. Dikatakan bahwa umumnya bahasa yan dipergunakan untuk

nrenyalurkan pernyat&m itu, sebab ada juga lambang lain yang dipergunakan, antara

lain kial - yakni gerakan anggota tubuh - gambar, wama cian sebagainya. Merambaikan

tangan, mengedipkan mata, mencibirkan bibir, atau menganggukkan kepara adarah kiar

yang merupakan lambang untuk menunjukkan perasaan atau pikiran seseorang. Gambar

apakah itu lukisan, foto, sketsa, karikatur, diagram, grafik atau lain _lainnya adalah

lambang yang biasa digunakan untuk menyampaikan pernyataan seseorang. Di antara

sekian banyak lambang yang biasa digunakan dalam komunikasi adalah bahas4 sebab

bahasa dapat menunujukkan pemyataan seseorang mengenai hal- hal, selain yang

kongkret juga yang abstrak, baik yang terjadi saat sekarang maupun waktu yang lalu

dan masa yang akan datang. Tidak demikian kemampuan lambang _lambang lainnya.

Yang penting dalam komunikasi ialah bagaimana carnnya agar suatu pesan yang

disampaikan komnikator itu menimburkan dampak atau efek tertentu pada komunikan.

Dampakyang ditimbulkan dapat diklasifikasikan menurut kadamy4 yakni: a. Dampak

kognitifi, b. Dampak afektif, c. Dampak behavioral. Dampak kognitif adalah yang

menimbulkan pada komunikan yang menyebabkan dia menjadi tahu atau meningkat

inteletualitasnya. Di sini pesan yang disampakan komunikator ditujukan kepada pikiran

si komunikan. Dengan perkataan lain, tujuan kamunikator hanyalah berkisar pada upaya

mengubah pikiran diri komunikan. Dampak afektif lebih tinggi kadamya daripada

dampak kognitif. Di sini tujuan kamunikator bukan hanya sekadar supaya komunikan

mengetahui,/ tahu, tetapi tergerak hatinya, meimbulkan peras.urn tertentu, misalnya
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perasaan ibq terharu, sedih, gembir4 marah dan sebagainya. Yang paling tinggi

kadarnya adalah dampak behavioral, yakni dampak yang timbul pada komunikan dalam

bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. h :llo .indoskr m t-

pengertian-komunikasi )

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan (ide, gagasan) dari satu

pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. Pada

umumnyg komuikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti

oleh kedua belah pihak. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau

sekelompok orang dapat dipa"hami oleh pihak lain.

Sclain iru dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi yang baik sangat penting

untuk interaksi antar personal amupun antar masyarakat agar terjadi keserasian dan

mencegah konflik dalam lingkungan masyarakat. Sebaliknya miss communication

(terjadi kesalahan dalam salah satu proses komunikasi) akan menyebabkan tidak

tercapainya tujuan atu misi.

3. Aspek Kemadirian

Kemampuan surrrber daya manusia menurut Sutari Iman Bamadib, yang

meliputi "perilaku mampu berinisiatit mampu mengatasi hambatan/masalah,

mempunyai rirss p€rcala diri dan dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain.

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Kartini dan Dali yang mengatakan bahwa

kemandirian adalah" hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri". Secara

singkat apat disimpulkan bahwa kemandirian mengandung pengertian:

a. Suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi

kebaikan dirinya,

b. Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi,
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c. Memiliki kepcrcayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya,

d. Bertrnggungiawab tertradap apa yang dilakukannya.

( irtt1':tr rv,^."-,r.;rlrlogi.cotn;rcntaia )

4. Aspek Kr€atilitss

Kemampuan sumber daya manusia, berkaitan erst dengan bakat untuk

memunculkan ide-ide unik atau gagasan baru yeng lebih inovatif dan variatif.

Kreatifitas merupakan suao bidang kajian yang kompleks, yang menimbulkan berbagai

perbedaan pandangan. Perbedaan definisi keativitas yang dikemukakan oleh banyak

ahli merupakan definisi yang saling melengkapi' Sudut pandang para ahi terhadap

keatifitas menjadi dasar perbedaan dari definisi keativitas. Definisi kreativitas

tergantung pada segi penekanannya, keativitas daPat didefinisikan kedalam empat jenis

dimensi sebagai Four P's Creativity, yaitu dimensi Person, Process' Press dan Product,

sebagai berikut:

a. Definisi kreativitas dalam dimensi person adalah upaya mendefinisikan kreativitas

yang berfokus pada individu atau person dari individu yang dapat disebut keatit-'

Kreativitas merupakan kemampuan atau kecakaPan yang ada dalam diri seseorang,

hal ini erat kaitannya dengan bakat' Sedangkan Hulbeck menerangkan bahwa

tindakan kreatif muncul dari keunikan keseluruhan kepribaian dalam interaksi

dengan !ingkungannya. Definisi keativitas dari dua pakar diatas lebih berfokus pada

segi pribadi. ( http://eko t 3.wordoress.com/2008103/ l6/pengertian-keativitas/ l2 )

b. Kreativitas dalam dimensi Process yaitu upaya mendefinisikan kreativitas yang

berokus pada proses berpikir, sehingga memunculkan ide-ide unik atau kreatif.

Kreativitas adalah sebuah proses atau kemampuan yang mencerminkan kelancaran'

keluwesan (flesibitas), dan orisinalitas datam berpikir, serta kemampuan untuk
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mengelaborasi (mengembangkan, memperkayq memperinci), suatu gagasan. PEda

definisi ini lebih menekenkan pada aspek proses perubahan (inovasi dan variasi).

c. Definisi ketifitas dalam dimensi Pross definisi dan pendekatan keatifitas yang

menekankan faktor press atau doro gan, baik dorongan intemal diri sendiri berupa

keinginan dan hasrat untuk mencipta atau bersibuk diri secara kreatif, maupun

dorongan eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis. Simpson merujuk pada

aspek dorongan internal dengan rumusannya sebagai berikut: Mengenai "press" dari

lingkungan, ada lingkungan yang menghargai imajinasi dan fantasi, dan

menekankan krestivitas serta inovasi. (

hftp://eko I 3.wordoress.com/2008/03/l 6/ I 6/Denserti an-kreativitas/Z2 )

d. Definisi kreatifitas dalam dimensi Product definition pada Cimensi produk

merupakan upaya mendefinisikan kreatifitas yang berfokus pada produk atau apa

yang menghasilkan oleh individu baik sesuatu yang barurbriginal atau sebuah

elaborasi/penggabungan yang inovatif. Definisi yang berfokus pada produk keatif

menekankan pada orisinalitas, s€perti yang dikemukakan oleh Baron yang

menyatakan bahwa kreativitas adalah kernampuan untuk menghasilkan/menciptakan

sesuatu yang baru. Begitu pula menurut Haefele kreatifitas adalah kemampuan

untuk membuat kombinasi-kombinasi baru yang mempunyai makna sosial. (

http://ekol3 .woidoress.con/2 008 I 03 I I 6 I I 6/pengertian -keativitas/24 ). Dari dua

definisi ini maka kreatifitas tidak hanya membuat sesuatu yang baru, tetapi mungkin

saja kombinasi dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Dari beberapa uraian

mengenai definisi keatifitas yang dikemukakan diatas penelii menyimpulkan bahwa

kreatifitas adalah proses konstruksi ide yang orisinil (asli), bermanfaat, variatif

(bemilai seni) dan inovatif (berbeda/lebih baik)'
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Sebagian orang lain berpendapat bahwa kreatifitas selalu dimiliki oleh orang

berkemampuan akadcmik yang tinggi. Namun faktanya, merupakan sbuah alternatif

"cara lain", walaupun inti pesan sebenamya tidak berbeda dengan apa yang pemah

ada sebelumnya.

Berpikir tentang kebenaran dapat merupaan proses kreatif (menggagas

pemikiran bar). Contoh: berpikir untuk menghasilkan sebuah pemikiran (baru),

kemudian mengkaji kesesuainya dengan fakta hingga pemikira itu sesuai dengan

fakta yang ditunjukkannya. Jika sesuai maka pemikiran itu merupakan kebenaran,

jika tidak sesuai maka wajib dilakukan pengkaj ian terhadap kebenaran' yaitu

pengkajian terhadap pemikiran yang sesuai dengan fakta yang ditunjukkan

pemikiran. ( )

5. Aspck Kemampuan Menggunekrn Alat Modern

Aspek kemampuan menggunakan alal modem adalah yang berkenaan

dengan kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan peralatan yang

digunakan secara baik dan benar, sehingga pelanggan merasa yakin akan hasil yang

diperoleh dan mendapat jaminan memperoleh kenyamanan dan keamanan selama

proses pemberian jasa berlangsung.

6. Kompetensi

Kompetensi menurut Tim Pengembang Sertifikasi Kependidikan (2004:4)'

adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh anggung jawab yang dimiliki seseorang

sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-

tugas di bidang pekerjaan tertentu. Pengertian kompetensi yang mempunyai banyak

makna tersebut oleh Usman (2004:a) diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan

kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
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Kompetensi menurut Finch (1979:2a0 "The development of tasks, skills,

attitudes, values, and appr€cirtions critical to successful". Pendapat ini mengartikan

bahwa kompetensi sebagai p€nguasaan terhadapsuatu tugas, keterampilan, sikap, dan

apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.

Pendapat Mulyasa (2005:77) kompetensi diartikan sebagai pcngetahuan,

keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian

dari dirinyq sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan

psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Pendapat Mulyasa hampir sama dengan pendapat

McAshah (1981:a5) yang mengartik-an kompetensi "The bowledge, skills, and abilities

or capabilities that a person achieves, which become part af his or ger being to he

exlent he or she can salisfactorily perform particular cognitive, afective, and

psychomotor behaviors". Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa

kompetensi adalah kemampuan seseorang baik secara kualitatif maupun kuantitatif

untuk mengerjakan sesuatu yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan, keterampilan dan

sikap sebagai syarat untuk mengerjakan tugas-tugas bidang pekerjaan tertentu.

7. Etika Profesi Ahli Kecantik n/Attitude

Seorang kecantikan s€yogyanya memahami konsep cantik dan kecantikan sehingga

mampu mengapresiasikan kemampuannya secara tata ries untuk mempercantik

orang lain. Istilah cantik megandung arti sesuary yang menimbulkan rasa indah,

menarik dan menyenangkan bila di nilai dan di tangkap oleh panca indera atau pikiran

kita. Wanita yang cantik adalah wanita yang penampilannya bila ditangkap oleh

pancaindera akan terpancar aura kecantikan lahir maupun kecantikan batinnya.

Kecantikan lahir adalah keindahan yang dapat ditangkap oleh pancaindera seperti

bentukbadan yang ideal, kulit yang licin, halus dan lembut, wama mata danrambut yang
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indah serta sehat, gigi yang putih dan rata, make-up atau riasan yang bagus dan

dandanan yang semsi, cara berpakaian yangluwes serta suara yang bermelodi dan

merdu. Kecantikan batin atau kecantikan rohaniah (inner beauty ) adalah kecantikan

yang dipancarkan atau diekspresikan dari hati yang tulus, baik dan jujur.

Kecantikan dimulai dari kualitas kepribadian yang cerdas, oleh karena itu

seorang at ar kecantikan harus berusaha untuk memilikisifat - sifat tersebut di

atas sesuai dengan tuntutan profesinya Di samping itu at ar kecantikan harus

memiliki keseimbangan dalamkecantikan lahir dan kecantikan rohaniahnya yang

dapat dinilai dari gerakan fisik dan sikap mentalnya.

Etilo pofesi seorang penata lccantil€n m€flpakan perangkat Peraturan )€ng

menggarid<an tingkah laku yang tepat yang harus diaati dan dihormati dalam hubungn dtngan

profesinya dan dalam nrctdsdan poftnnla. Ed<a poGn yag bak daa mcnbagur{<m keposlaan

diri dan dapar mernperluas relasi. Etika profesi yang perlu dikuasai oleh seorang at ar kecantikan

yaitu :

Penguasaan materi

Pelajari dengan sungguh-sungguh dan teliti, materi teori dan praktek

kosmetologi, agar tahu dan yakin bahwa apa yang dikerjakan untuk merawat serta

mempercantik orang lain dilakukan dengan tepat.

KE*iltilt

Yakin dan percala bahwa jabahn at ar kecantikan merupakan profesi yang baik dan

lakukanlah kewajiban seslai atfan png bcldor K€perca)ail ini pq,fu rapya @ nsnberi<a:

layawr fina@i pehgru

Ketaatan kepada perahran
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t\4adi qala leatat dat perd!ftfa'd.rdr cosmethology yang ditetapkan pemerintah,

misalnys tentang hygiene, izin kurcuqizin usaha dsb

(e) kejujuran

. Tepati janji dan kerjakan tugas yang diterima. Hal ini penting diperhatikan agar

langganan tidak at ar sia-sia atau dikecewakan.

. Jagalah nama baik, berilah contoh kelakuan atau tingkah lakuyang baik, supaya

tidak merugikan nama baik sendiri atau nama baik profesi at ar kecantikan

umumnya.

. Semua orang harus diperlakukan dengan sikap jujur dan pantas. Jangan

membedakan pelayanan terhadap masing-masinglangganan berdasarkan pangkat

dan kedudukannya di dalamrnasyarakat, karena hal demikian akan menimbulkan

rssa tidaksenang dan merupakan anti Propaganda bagi diri sendiri.

o Bersikap jujur terhadap pimpinan, manajer atau teman sejawat,untuk

menghindarkan ketegangan-ketegangan yang pada akhirnya dapat merusak

suasana

Di samping tata te(ib yang baik, yang u,numnya berlaku untuk seorang penata

kecantikan, ada beberapa tingkah laku yangbertentangan dengan etikajabatan seperti :

(a) Tidak menguasai materi kosmetologi, khususnya anatomi dan fisiologi kulit, karena

ha! demikian dapat menimbulkan pcrawatan/pelayanan yang tidak dapat dipertanggung

jawabkan,

(b) Tidak meyakini kebenaran tindakan+indakan yang diambil' dapat menimbulkan rasa

tidak percaya padalangganan terhadap diri kita sebagai tata rias kecantikan,
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I Mengabaikan peraturan-peraturan tentang perizinan, hygiene ,peraturan-peraturan

yang ditetapkan oleh pimpinan, alan menunjukkan pribadi yang meragukan,

(d) Berbohong, tidak melakukan tugasdengan teliti, lamban, menyalahi orang lain dsb,

dapat mengurangikepercayaan orang pada diri sendiri, dan merusak suasana kerja yang

bailq

(e) Pergaulan. seperti b€rteriak-teriak, bersenda gurau dengan nada keras, tanpa

menghiraukan langganan, akan mengurangi langganan yang baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika profesi penatakecantikan

adalah suatu perangkat peraturan atau at ar kode etik yang menggariskan aturan

berperilaku yang tepat yang harus ditaatidan dihormati at ar kecantikan dalam

hubungan kerianyh dengan pimpinan masing-masing langganan, dan teman

sejawat dalam melakukan iabatan atau profesinya.

& Idusan Tah Rias Uniwnias f.{egeri.hl€rta

Lulusan atau alumni tat arias adalah mahasiswa yang telah mengikuti atau telah

menyelesaikan pendidikan tat arias pada perguruan tinggi sesuai dengan jenjang

pendidikan yang telah diikuti. Setiap tahun jumlah alumni at arias yang dikeluarkan

oleh peguruan tinggi akan bertambah banyak, namun lapangan pekerjaan yang ada

sering kali tidak sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Disamping

itu dengan ilmu pengetahuan yang didapat diperkuliahan tentang wirausaha maka tidak

sedikit alumni tat arias yang membuka usaha sendiri bahkan merekut beberapa tenaga

kerja seperti membuka salon kecantikan, merias pengantin, sanggar busana dan lain-

lain. Adapun lapangan pekerjaan yang dapat dimaskioleh lulusan tata rias adalah :

. Klinik kecantikan
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o Salon kecantikan

. Sanggar rias pengantin

o Staisun televise

o Bridal

9. hugmm SOdiTah Rias

Program studi tat adas merupakan salah satu program studi yang ada di jursan IKK

Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta.

Lulusan program studi tat arias diharagkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas

tinggi, memiliki ilmu yang dapat dikembangkan dan dipergunakan sesuai dengan

kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada.

B. Kerangka Berlikir

Dari kajian teori di atas disusun kerangka sebagai bcrikut :

Dalam penyelenggar&rn p€rguruan tinggi, mahasiswa merupakan pelanggan utama yang

perlu dibekali dengan kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja. Apa yang sudah

dilakukan perguruan tinggi untuk mahasiswanya berdampak pada kondisi mahasiswa

setelah menyelesaikan studinya sebagai lulusan, terutama dalam memperoleh pekerjaan.

Untuk ini penyelenggara, terutama program studi yang bersangkutan, perlu melakukan

studi penelusuran tentang stakeholder yang berhubungan dengan hasil kerja para lulusan

program studi yang bersangkuta diberbagai bidang pekerjaan. Sehingga akan diketahui

apakah keahlian dan kemampuan didapat di perguruan tingi telah sesuai dengan harapan

stakeholder sebagai pemakai jasa para lulusan.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan operasional

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya tulis ini.

Tujuan tersebut antara lain adalah :

a. Untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat-syarat guna menyelesaikan

program studi D lll at arias

b. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis agar bekerja lebih

baik d i lapangan pekerjaan

c. Untuk mengetahui bagaimana para lulusan yang bekerja di lapangan, apakah

sudah memenuhi target yang sesuai dengan yang diharapkan para stakeholder?

d. Jurusan ilmu kesejahteraan keluarga untuk mengkaji keterkaitan jurusan ilmu

kesejahteraan keluarga khususnya program studi tat afias dengan kebutuhan

lapangan Pekerjaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

e. Mahasiswa/l program studi at arias untuk lebih mempersiapkan diri dengan

iimu pengetahuan 1'ang dimiliki dalam memasuki dunia pekerjaan khususnya

dalam bidang at arias

Sifatpenelitianadalahkualitatifyangakanmenelitihasilkerjalulusantata

rias Universitcs Negeri Jakata yang bekerja di berbagai lapangan pekerjaan sepe*i

salon, sanggar rias, stasiun tata rias sebagai penata rias' Hasil Studi Tata Rias

Universitas Negeri Jakarta

))



C. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey yaitu "penelitian

yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai

alat pengumpulan dau pokok. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian

survey dengan teknik penilaian yang dilakukan oleh tata rias.

D. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini a<ialah perspsi stakeholder terhadap lulusan program D

III at arias fakultas teknik negeri Jakarta di berbagai iapangan pekerjaan.

Stakeholder yang menjadi informan adalah para pemilik salon dan pengelola sangar

rias dimana para lulusan progmm D III tat arias universitas negeri Jakarta

E. Instrument Penelitian

Pada karya ilmiah ini penulis melakukan penelitian mengenai persepsi

stakeholder terhadap lulusan program D III tat arias fakultas teknik universitas

negeri Jakarta dengan menggunakan angket .
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B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lapangan pekerjaan yang hrgcrak di bidang

Tata Rias dalam hal ini pada beberapa salon yang ada di Jakarta yang memiliki

tenaga kerja lulusan Tata Rias UNJ yang bekerja sebagi tata rias. Adapun lulusan

yang diambil tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Untuk penelitian ini dilakukan

pada bulan Juni 2013



F. Teknik pengumpulan data

Teknik penumpulan data dalam penelitiam ini dengan memberikan kuesioner

penilaian kepada para stakeholder sebagai sarana penilaian dari aspek-aspek yang

dinilai terhadap kinerja lulusan program studi D tll tat arias yang bekerja di

berbagai lapangan pekerjaan

Teknik pengumpulan data mencakup :

l. Memberikan lembar kuesioner penilaian kepada stakeholder untuk selanjutnya

diisi berdasarkan hasul pengamatan dan penilaian kinerja lulusan program studi

DIII at arias

2. Menumpulkan lembar kuesioner penilaian untuk selanjutnya data tersebut

dijadikan sebagai dasr penelitian
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. DESKRIPSIDATA

Dari hasil penelitian survey yang telah dilakukan terhadap alumni program Studi Tata

Rias Diploma III, Jurusan IKK, fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta; terdiri dari

angkatan 2006 sampai angkatan 2009. Sampel sebanyak 3l orang yang lulusan dan

sudah bekerja. Mahasiswa 100% jenis kelamin perempuan. Lulusan DIII Tata Rias,

IKK, FT Universitas Negcri Jakarta, Bekerja di:

- Stasiun Televisi ANTV

- Sindo TV (Stasiun Televisi)

- Wadah Kosmetik

- PT. Bank Mandiri

- Gramedia

- Sanggar Rias Novi

- LPK dan Sanggar Rias Heni's

- Bridal

- Wirausaha

- Bergerak dibidang Sosial

- Melanjutkan Studi ke Sl dan 52

B. GAMBARAN HASIL PENELTTIAN

Hasil penelitian lulusan mahasiswa D3 Tata Rias, adalah:

l. Integritas (etika dan moral)
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Tabel I : Distribusi Responden menurut lntegritas (Etika dan Moral)

Pendapat Jumlah Prosentase

Sangat Baik 70 75

Baik 23 25

Jumlah 93 100

Etika dan moral yang dimiliki oleh lulusan program studi Tata Rias dalam

melaksanakan pelayanan jasa pada klien menunjukkan 759lo sangat baik, dan 25% baik.

lntegritas
(etika dan moral)
! Sangat Baik r Setuju Baik

Adapun yang menjadi indikator penilaian adalah:

- Karyawan bila bertemu dengan pimpinan menyapa atau meberi hormat

- Karyawan memlliki sopan santun pada sesama karyawan yang lebih tua

- Karyawan pada saat memberijasa pada klien tetap menjaga sikap dari awal sampai

akhir (bergerak di bidang jasa).

2. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (kompetensi utama) 50% sangat baik, 30%o baik

dan 20% cukup.
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Tabel 2. Dishibusi Responden menurut Keahlian berdasarkan bidang llmu

Pendapat Jumlah Prosentase

Sangar Baik t44 50

Baik 87 30

20Cukup

Jumlah

58

289 100

Keahlian berdasarkan bidang ilmu (kompetensi utama) bidang rias meliputi tata rias

wajah, rambut, kulit dan tata rias pengantin lulusan sangat baik 50%, baik 30o/o dap.

cukup 207o.

Keahlian berdasarkan
bidang ilmu

(kompetensi utama)

r San8at Baik r Baik E Cukup

Adapun yang menjadi indikator penilaian adalah:

- Karyawan mampu melakukan Perawatan wajah secara manual

- Karyawan mampu melakukan perawatan wajah dengan alat listrik

- Karyawan mampu melakukan perawatan rambut

- Karyawan mampu melakukan penataan/menyanggul rambut

- Karyawan mampu melakukan pemangkasan rambut
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Karyawan mampu melakukan Pewamaan rambut

Karyawan mampu merias wajah dan rambut pengantin Indonesia

Karyawan mampu merias wajah sesuai kesempatan, baik sehari-hari maupun

kesempatan khusus

3. Bahasa Inggris

Tabel 3: Distribusi Responden berdasarkan Kemampuan Bahasa Inggris

Pendapat

Sangat Baik

Jumlah Prosentase

28 45

l6 25

Cukup 30

Jumlah 62 100

Baik

Penggunaan bahasa Inggris oleh dosen dalam perkuliahan sangat baik sebanyak 45%,

25% untuk baik dan cukup 25%. Penggunaan bahasa lnggris dalam perkuliahan bukan

termasuk dalam mata kuliah bahasa lnggris.

Bahasa lnggris

r sangat Baik rBaik rcukup

la

l8



Adapun indikator yang dinilai adalah:

- Karyawan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan untuk

berwirausaha

- Karyawan memahami istilah-istilah bahasa Inggris dalam dunia kecantikan

4. Penggunaan teknologi informasi 30% sangat bailq 30% baik dan 407o cukup.

Tabel 4: Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan Tehnologi

Pendapat Jumlah Prosentase

t9 30

Baik l8

25

30

40

Jumlah 62 100

Penggunaan tehnologi informasi oleh lulusan dalam dunia kerja sangat baik sebanyak

30%, untuk penggunaan baik sebanyak 30o/o dan penggunaan cukup sebanyak 409i,'

Penggunaan Teknologi
lnformasi

r Sangat Baik rBaik rCukup
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Adapun indikator penilaian adalah:

- Karyawan mampu menggunakan tehnologi di bidang infromasi untuk menambah

pengetahuan yang pa& akhimya keterampilan

Pendapat Jumlah Prosentase

45 48

Baik 37 40

II

93

t2

Jumlah

Komunikasi

r Sangat Faik rBaik [! Ct/kup

30

5. Komunikasi

Tabel 5: Distribusi Responden Berdasarkan Kemampuan Berkomunikasi

Sangat Baik

Cukup

100

Komunikasi yang dapat dilakukan oleh luiusan dalam dunia ketia 48Yo sangat baik,

dilakukan dengan baik sebanyak 4A%o dan komunikasi dilakukan dengan cukup baik

sebanyak l2Y6.

t': :



Adapun indikator peniliaian adalah:

- Karyawan berkomunikasi atau menyapa dan bertutur kata dengan sopan santun pada

klien (bila anda bergerak di bidang jasa)

6. Kerjasama Tim

Tabel 6: Distribusi Responden Berdasarkan Kemampuan Bekerjasama dengan Team

Pendapat Jumlah Prosentase

Sangat Baik 56 60

Baik 28 30

Cukup 9 l0

Jumlah 93 100

Kerjasama

r Sangat Baik r Eaik I Cukup

3l

Kerjasama tim yang dilakukan dalam dunia kerja alumni sangat baik sebanyak 60%,

untuk kerjasama tim yang baik sebanyak 30%o, dan l0% cukup untuk kerjasama tim.



Adapun indikator penilaiaq adalah:

- Karyawan mampu mcngorganisisr suatu event stau kegiatan untuk menambah

wawasan bagi karyawan lain

- Karyawan mampu bekerjasama dalam melakukan tugas

- Karyawan mampu mempertanggung jawabkan hasil karja dalam team

7. Pengembangan diri

Tabel 7: Distribusi Responden Berdasarkan Kemampuan Pengembangan Diri

Pendapat Jumlah Prosentase

Sangat Baik 5l

Baik 20

Cukup

J um lah

25

93 r00

Pengembangan diri alumni di dunia kerja sangat baik sebanyak 55o2, pengembangan

diri yang baik sebanyak 20Yo dan 25% cukup untuk pengembangan diri.

Pengembangan Diri

r Sangat Saik rgaik rCukup

32

t9
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Adapun indikator penilaian adalah:

- Karyawan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan untuk

berwirausaha

- Karyawan mempunyai bakat atau hobi yang dapat menunjang kesehatan jasmani,

sehingga meningkatkan produktivitas kerja

- Karyawan lakukan pengembangan diri dalam seminar/workshop

C. GAMBARAN PENGIHSILAN LULUSAN PERBULAN

Berdasarkan hasil penelitian atau penelusuran terhadap Lulusan Program Studi

Tata Rias DIII yang bekerja di berbagai lapangan pekerjaan; l) Berpenghasilan dibawah

Rp 1.000.000,- sebanyak I orang (3,2%o), 2)Berpenghasilan Rp 1.000.000 - Rp

2.000.000,- sebanyak 5 orang (16,2%), 3)Berpenghasilan Rp 3.000.000 - Rp

4.000.000,- sebanyak 7 onng (22,5%o), dan 4) Berpenghasilan Rp 4.000'000,- sebanyak

2 orang (6,50/o). Penghasilan beragam, berdasarkan perbedaan lulusan ada yang sudah 4

tahun - I tahun. Yang berpenghasilan tinggi karena usaha meneruskan usaha orang tua.

Tabel 8: Distribusi Responden Berdasrkan Penghasilan Perbulan

Penghasilan Jumlah Presentase

< Rp I .000.000 I 3,2v,

Rp 1.000.000 - 2.000.000 5

Rp 2.000.000 - 3.000.000 t6 5t,6%

Rp 3.000.000 - 4.000.000 7 22,5Yo

>Rp 4.000.000 2 6,5%

JJ

t6,2%



D. INTERPRETASI

Yang menjadi indikator pada penilaian penelitian terhadap Lulusan Tata Rias

DIII IKK Universitas Negeri Jakartq seperti kemampuan; Integritas (berhubungan

dengan etika dan moral), Keahlian berdasarkan bidang ilmu (kompetensi utama),

Kemampuan bahasa lnggris, Penggunaan tehnologi informasi, kemampuan komunikasi,

Kerjasama team dan Pengembangan diri. Di dalam penilaian Lulusan tidak ada yang

dinyatakan kurang dalam mengaplikasikan ilmu&keterampilan dalam dunia kerja.
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ABV

KESIMPULAN, MPLIKASI DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Peuelitian ini dilaksanakan di wilayah Jakart4 pada bulan Juni 2013. Lulusan

pada angkatan 2006 - angkatan 2009 Program Studi Tata Rias DIII, Jurusan llmu

Kesejahteraan Keluarg4 Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Metode yang

digunakan adalah metode survey diskipsif. Jumlah sampel sebanyak 3l responden,

diambil dari populasi yang terjangkau. Untuk menjaring dan mengumpulkan data,

digunakan kuesioner dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukan bahwa responden; l) lntegriias Lulusan

berhubungan dengan etika dan moral (pada pelayanan klien) sangat baik mencapai 75o%

dan 2596,2) Keahlian lulusan berdasarkan bidang ilmu kemampuannya sangat baik

50%, kemampuart baik 30%;o dan kemampuan cukup 20o/o,3) Kemampuan berba.hasa

lnggris lulusan sangat baik 457o, kemampuan baik 25%o dan kemampuan lulusan

dengan standar cukup sebesar 30%, 4) Penggunaan tehnoiogi berhubungan dengan

informasi lulusan sangat baik penggunaannya sebanyak 30%, dengan kemampuan baik

sebanyak 30%o dan dengan kemampuan cukup sebanyak 40%, 5) Komunikasi,

kemampuan berkomunikasi lulusan sangat baik 48%, kemampuan baik sebanlak 40%

dan kemampuan cukup sebanyak l2%, Lulusan dapat berkomunikasi dengan baik

(dengan atasan maupun klien). 6) Kerjasama Tim yang dilakukan oleh lulusan sangat

baik sebanyak 60%, baik sebanyak 30% dan cukup sebanyak 107o, Lulusan dapat dapat

berbagi peran dalam team, saling mengisi kekurangan teman kerja dan dapat

mengembangkan kemampuan bersosialisasi. 7) Pengembangan diri lulusan di dunia

l5



kerja kemampuan sangat baik sebanyak 55%, baik sebanyak 20o/o dan cukup sebanyak

2s%.

B. IMPLIKASI

Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap upaya Universitas Negeri Jakarta

meningkatkan prestasi lulusan, terutama progmrn studi Tata Rias DIII. Sehingga lulusan

mampu terserap sepenuhnya oleh lapangan kerja. Universitas juga harus

berkesinambungan mengulirkan kebijakan melalui program-progam yang membekali

keberhasilan mahasiswa. Demikian juga fakultastehnik mempunyai visi dan misi agar

lulusan berguna dimasyarakat dan indutri. Jurusan sebagai unit dasar dalam mengelola

mahasiswa berkewajiban mengubah mind set dan paradigma lebih kondusif, terutama

komunikasi dengan mahasiswa dalam hal layanan akademik.

Jurusan dan program studi mempunyai andil stategis dalam mengelola sarana

dan prasarana lebih optimal dalam menunjang belajar mengajar. Peran alumni sangat

penting dalam memberikan masukan (input) berupa saran dan rekomendasi atas

kesenjangan antar sistem akademik jurusan dan dunia kerja. Sarana prasarav perlu

ditambahkan, sesuai dengan jumlah mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat melatih diri

dengan maksimal.

Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap upaya program studi Tata Rias DIII

khususnya, sehingga dapat meningkatkan prestasi lulusan dan dapat menghasilkan

lulusan yang dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan dalam dunia kerja'

Diharapkan program studi, jurusan, fakultas dan urriversitas berkesinambungan

mempunyai kebijakan melalui program - progEm yang membekali keberhasilan

lulusan didunia kerja.
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hogram studi dan jurusan mempunyai andil dalam mengelola saran prasarana lebih

optimal sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar. Peran alumni sangat

diperlukan dalam memberikan saran dan rekomendasi sehingga mempersempit

kesenjangan siste pembelajaran dan fakta dilapangan. Hal tersebut dapat menjdi bahan

evaluasi diri untuk langkah selanjutnya.

C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas beberapa saran yang berman faat bagi

program studi :

l. Program shrdi s€ring melaksanakan temu alumni, sehingga dapat menerima

untuk materi perkuliahan yang diperlukan di dunia industri.

2. Hasil survey juga dapat menuntut pengembangan kurikulum yang sesuai dengan

IPTEK dan kondisi di lapangan. , ,:.

3. Kepada mahasiswa diharapkan juga harus pro aktifdan keatif dalam membekali

dirinya dengan melaksanakan pelatihan, kursus, magang, seminar dan sejenis

sebagai upaya memberi nilai tambah kualitas lulusan.

4. Lulusan diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawabnya terhadap tugas

yang diberikan oleh atasan.
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4

Kuesioner studi pelacakan lulusan D3 Tata Rias

No Tanggapan pihak pengguna

Sangat baik Baik Cukup

I Kayawan bila bertemu dengan pirnpinan

menyapa atau memberi hormat

7

2 Karyawan memiliki sopan santun pada

sesama karyawan yang lebih tua

24 7

J Karyawan berkomunikasi atau menyapa

dan bertutur kata dengan sopan santun

pada klien @ila anda bergerak di bidang

jasa)

2t t0

Karyawan pada saat memberi jasa pada

klien tetap menjaga sikap dari awal sampai

akhir (bergerak di bidang jasa)

22 9

5 Karyawan mampu melakukan perawatan

wajah secara manual

22

Karyawan mampu melakukan perawatan

wajah dengan alat Iistrik

l6 7 8

7 Karyawan mampu melakukan perawatan

rambut

l5 6 9

Karyawan mampu

penataan/menyanggul ram but

melakukan

Karyawan mampu

pcmangkasan rambut

melakukan

7 8

9 l6 6 9

Karyawan mampu melakukan Pewamaan

rambut

l6 6 9

lt Karyawan mampu melakukan

pengeritingan/ pelurusan rambut

t7 7 7

12 Karyawan mampu merias wajah dan

rambut pengantin Indonesia

t6 6 9

l3 Karyawan mampu merias wajah sesuai t7 6 8

39

Kurang

24

9

6

l68
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kesempatan, baik sehari-hari maupun

kesempatan khusus

l4 Karyawan mampu mengaplikasikan

pengetahuan dan keterampilan untuk

berwirausaha

t7 8 6

l5 Karyawan ma.mpu menggunakan bahasa

Inggris dengan aktif

l3 6 t2

I6 Karyawan memahami istilah-istilah bahasa

Inggris dalam dunia kecantikan

t3 ll 7

t7 Karyawan mampu menggunakan tehnologi

di bidang informasi utnuk menambah

pengetahuan yang pada akiirnya

keteram pilan

Karyawan mempunyai bakat atau hobi

yang dapat menunjang kesehatan jasmani,

sehingga meningkatkan produktivitas kerja

l0 il

l8 l8 l0 2

I9 Karyawan mampu mengorganisisr suatu

event atau kegiatan untuk menambah

wawasan bagi karyawan lain

l4 l4 3

20 Karyawan mampu bekerjasama dalam

melakukan tugas

70 9 2

2t Karyawan mampu mempertanggung

jawabkan hasil karja dalam team

22 Karyawan lakukan pengembangan diri

dalam seminar/workshop

t5

8 2

78

40

l0
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GAMBARAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian lulusan mahasiswa D3 Tata Rias, adalah:

l. Integritas (etika dan moral) 75% sangat baik d an 2|%obaik.

Tabel l: Distribusi Responden menurut Integritas (Etika dan Moral)

Pendapat Jumlah Prosentase

Sangat Baik 70 75

Baik 23

93

25

Jumlah r00

Etika dan moral yang dimiliki oleh lulusan program studi Tata, Rias dalam

melaksarakan pelayanan jasa pada klien menunjukkan 7syo sangat baik, dan 25o/o

baik.

Adapun yang menjadi indikator penilaian adalah:

- Karyawan bila bertemu dengan pimpinan menlapa atau meberi hormat

- Karyawan memiliki sopan santun Dada sesama karyawan yang lebih tua

- Karyawan pada saat memberi jasa pada klien tetap menjaga sikap dari awal

sampai akhir (bergerak di bidang jasa).

2. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (kompetensi utama) 50% sangat baik 30% baik

dan 209'o cukup.

Pendapat Jumlah Prosentase

Sangat Baik 144 5C

Baik 87 l0

Cukup 58 20

Jumlah 289 100
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Keahlian berdasarkan bidang ilmu (kompetensi utama) bidang rias meliputi tata rias

wajah, rambu( kulit dan tata rias pengantin lulusan sangat baik 50%, baik 30%o dan

cukup 20%.

Adapun yang menjadi indikator penilaian adalah:

- Karyawan mampu melakukan perawatan wajah secara manual

- Karyawan mampu melakukan perawatan wajah dengan alat listrik

- Karyawur mampu melakukan perawatan rambut

- Karyawan mampu melakukan penataan/menyanggul rambut

- Karyawan mampu melakukan pemangkasan rambut

- Karyawan mampu melakukan Pewarnaan rambut

- Karyawan mampu merias wajah dan rambut pengantin Indonesia

- Karyawan mampu merias wajah sesuai kesempatan, baik sehari-hari maupun

kesempatan khusus " ,..

3. Bahasa Inggris 45% sangat baik 25o/o baik dan 30% cukup.

Pendapat Jumlah Prosentase

Sangat Baik 28 45

Baik t6 25

Cukup l8 30

Jumlah 62 100

Penggunaan bahasa Inggris oleh dosen dalam perkuliahan sangat baik sebanyak

45%, 25Yo unalk baik dan cukup 25%o. Penggunaan bahasa Inggris dalam

perkuliahan bukan termasuk dalam mata kuliah bahasa Inggris.

Adapun indikator yang dinilai adalah:
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Karyawan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan untuk

berwirausaha

- Karyawan memahami istilah-istilah bahasa lnggris dalam dunia kecantikan

4. Penggunaan teknologi informasi 30% sangat bai( 30% baik dan 40Zo cukup.

Pendapat Jumlah Prosentase

Sangat Baik l9 30

Baik l8 30

Cukup 25 40

Jum lah 62 100

Penggunaan tehnologi informasi oleh lulusan dalam dunia kerja sangat baik

sebanyak 307o, untuk penggunaan baik sebanyak 30Yo dur penggunaan cukup

sebanyak 40%. .: .

Adapun indikator penilaian adalah:

- Karyawan mampu menggunakan tehnologi di bidang infromasi utnuk

menambah pengetahuan yang pada akhimya keterampilan

5. Komunikasi 48o/o sangat bailq 40% baik dan l2% cukup.

Pendapat Jumlah Prosentase

Sangat Baik 45 48

Baik 37 40

Cukup ll t2

Jumlah 93 100

qJ



Komunikasi yang dapat dilakukan oleh lulusan dalam dunia kerja 48Yo sangat baik,

dilakukan dengan baik sebanyak 40Yo dut komunikasi dilakukan dengan cukup baik

sebanyak l2%.

Adapun indikator penilaian adalah:

- Karyawan berkomunikasi atau menyapa dan bertutur kata dengan sopan santun

pada klien (bila anda bergerak di bidang jasa)

6. Kerjasama Tim 60% sangat baik,30% baik dan l0% cukup.

Pendapat Jumlah P rosen tase

Sangat Baik 56 60

Baik 28 l0

Cukup 9 t0

Jumlah 93 100

Kerjasama tim yang dilakukan dalarn dunia kerja alumni sangat baik sebanyak

60%, untuk kerjasama tim yang baik sebanyak 30Vo, dan l0% cukup untuk

kerjasama tim.

Aoapun indikator penilaian, adalah :

- Karyawan mampu mengorganisisr suatu event atau kegiatan untuk menambah

wawasan bagi karyawan lain

- Karyawan mampu bekerjasama dalam melakukan tugas

- Ka.ryawan marnpu mempertanggung jawabkan hasil karja dalam team
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7. Pengembangan diri 55%o sangat bailq 20% baik dan 25% cukup.

Pendapat Prosentase

Sangat Baik 5t 55

Baik l9 20

Cukup 23 25

Jumlah 9l t00

Pengembangan diri alumni di dunia kerja sangat baik sebanyak 55%,

pengembangan diri yang baik sebanyak 20%o dan 25%:o cukup untuk pengembangan

diri.

Adapun indikator penilaian adalah:

- Karyawan mampu mengaplikasikan p€ngetahuan dan keterampilan untuk

berwirausaha ,..

Karyawan mempunyai bakat atau hobi yang dapat menunjang kesehatan

jasman i, sehingga meningkatkan produktivitas kerja

Karyawan lakukan pengembangan diri dalam seminar/workshop
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