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Universitas Negeri Medan 2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui tingkat 

perawatan kulit kepala dan rambut pada siswa kelas X Program Tata Rias SMK 

Negeri 3 Pematangsiantar. 2) Untuk mengetahui tingkat kemampuan teknik 

pengurutan (massge) creambath pada siswa kelas X SMK Negeri 3 

Pematangsiantar yang benar dan tepat. 3) Untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan perawatan kulit kepala dan rambut dengan kemampuan creambath 

pada siswa kelas X SMK Negeri 3 Pematangsiantar. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Mei 2014. Lokasi penelitian SMK Negeri 3 Pematangsiantar. Populasi 

penelitian ini adalah siswa Kelas X Jurusan Tata Kecantikan Rambut SMK Negeri 

3 Pematangsiantar sebanyak 48 siswa yang berasal dari dua kelas. Sampel dalam 

penelitian ini mengunakan teknik sampling total, yaitu seluruh siswa kelas X. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional yang meliputi 

hubungan antara dua variabel yaitu hubungan pengetahuan kulit kepala dan 

rambut (X) dengan kemampuan creambah (Y).  

Uji coba dilakukan di SMK Awal Karya Pembangunan Galangyang terdiri 

dari 30 orang siswa, uji coba Pengetahuan Kulit Kepala Dan Rambut (X) 

dilakukan dengan menggunakan tes yang berbentuk pilihan berganda, sebanyak 

40 soal, apabila jawaban yang benar diberi skor 1 dan jawaban yang salah dibero 

skor 0, jadi terdapat 37 soal yang valid dan 3 soal tidak valid, jadi 35 soal yang 

digunakan untu penelitian, sedangkan untuk mendapatkan data kemampuan 

creambath menggunakan lembar pengamatan, dengan menggunakan 3 orang 

pengamat yang dianggap mampu dibidang perawatan rambut. 

Pada pengetahuan kulit kepala dan rambut diperoleh rata-rata(Mean) 23,81 dan 

Standart Devisiasi (SD) 5,6 dan observasi (pengamatan) kemampuan creambath  

dengan rata-rata (Mean) 75,5 dan Standar Devisiasi (SD) 3,72. Untuk tingkat 

kecendrungan pada pengetahuan perawatan kulit kepala dan rambut (X) 

cenderung cukup, sedangkan tingkat kecendrungan pada kemampuan creambath 

(Y) cenderung tinggi. Untuk uji normalitas dari tes data dengan menggunakan 

rumus lilifors dengan kenormalan jika                 terima    dan jika 

               tolak    pada taraf α = 0,05.        <       (n;48;0,05)=        

(–1,416 )< (       0,128), maka data berdistribusi Normal. Sedangkan hasil 

kemampuan creambath (Y) :         <       (n;48;0,05)=        (–0,883 )< 

(       0,128), maka data berdistribusi Normal. Dari hasil analisis korelasi     = 

0,850 dikonsultasikan terhadap harga        pada taraf signifikan 5% dengan 

jumlah responden sebanyak 48 siswa diperoleh diperoleh        = 0,284. Dengan 

demikian harga     >    yaitu 0,850 > 0,284. Maka dari itu hipotesis Ha diterima 

dan nol (Ho) di tolak. “Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 

pengetahuan perawatan kulit kepala dan rambut (X) dengan kemampuan 

creambath (Y) pada siswa kelas X SMK Negeri 3 Pematangsiantar”.  


