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ABSTRAK 

 

Habibah Hanim Lubis, NIM : 081255410021, Hubungan Penguasaan Teori 

Koreksi Wajah dengan Praktek Rias wajah Pada Siswa Kelas XI Tata Kecantikan 

SMK Negeri 8 Medan .Skripsi, Medan : Fakultas Teknik UNIMED 2012.   

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hubungan 

Penguasaan Teori Koreksi Wajah dengan Praktek Rias wajah Pada Siswa Kelas 

XI Tata Kecantikan SMK Negeri 8 Medan. Masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah kategori pengetahuan mengenai teori koreksi wajah terhadap 

hasil praktek rias wajah. 

Sampel penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Tata Kecantikan SMK 

Negeri 8 Medan yang berjumlah 27 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik total sampling yaitu pengambilan sampel dengan mengunakan seluruh 

populasi menjadi objek penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan adalah 

tes pengetahuan dan lembar pengamatan. 

 Untuk mengumpulkan data penguasaan mengenai teori koreksi wajah 

diperoleh dengan menyebarkan tes, sedangkan untuk menjaring data hasil praktek 

rias wajah diperoleh dengan menggunakan lembar pengamatan. Tes dan lembar 

penguasaan teori koreksi wajah disusun oleh peneliti sehingga perlu diujicoba. 

Hasil uji instrumen tes pengetahuan menunjukkan dari 45 tes penguasaan teori 

maka 37 item dinyatakan valid dan 8 item tidak valid dengan indeks reliabilitas 

0,889 (kategori tinggi). Untuk melihat apakah lembar pengamatan layak dilakukan 

untuk menjaring data maka terlebih dahulu dilakukan ujicoba lembar pengamatan. 

Dari hasil ujicoba yang dilakukan maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan 

penilaian antara ketiga pengamat, dimana Fobservasi< Ftabel atau 0,0163 < 6,61 

sehingga lembar pengamatan layak digunakan untuk menjaring data penelitian 

yang sebenarnya. 

Pada uji kecenderungan dari 27 sampel penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat penguasaan teori koreksi wajah diperoleh 10 orang (37,03 %) cenderung 

tinggi, 17 orang (62,96 %) cenderung cukup dan data hasil praktek rias wajah 

diperoleh 17 orang (66,96 %) cenderung tinggi, 10 orang (37,03%) cenderung 

cukup. 

 Dari uji hipotesis penelitian dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment di peroleh rxy= 0,874, sehingga harga rxy> rtabel yaitu 0,874 > 0,381 pada 

taraf signifikansi 5%, Dengan demikian dinyatakan bahwa hipotesis yang 

diajukan diterima pada taraf signifikansi 0,05 berdistribusi normal. 

 

 


