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ABSTRAK 

Novelina Theresia Simbolon; Nim 510334023,” Analisis Hasil Praktek 

Penerapan Foundation Pada Mata Pelajaran Dasar Kecantikan Kulit Kelas 

X SMK Negeri 8 Medan; Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. 

Prodi Pendidikan Tata Rias 2010; Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Medan 2015. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hasil praktek siswa 

dalam melakukan penerapan foundation atau alas bedak pada siswa kelas X Tata 

Kecantikan Kulit di SMK Negeri 8 Medan Tahun Ajaran 2014/2015. Penelitian 

ini dilaksanakan pada akhir bulan Januari 2015. Lokasi penelitian di SMK Negeri 

8 Medan. Populasi penelitian sebanyak satu kelas dengan jumlah siswa sebanyak 

35 orang siswa yaitu Kelas X Tata Kecantikan Kulit SMK Negeri 8 Medan jalan 

Dr.Mansyur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang 

karakter subjek , hal subjek, atau menggambarkan situasi / frekuensi kejadian 

sesuatu. Penelitian ini terdiri dari satu variabel. Populasi penelitian ini adalah 

siswa kelas X SMK Negeri 8 Medan. Objek penelitian ini adalah hasil praktek 

penerapan foundation siswa pada mata pelajaran dasar kecantikan kulit kelas X 

SMK Negeri 8 Medan. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar 

pengamatan sebanyak 3 orang yang terdiri dari 2 orang dosen PKK Tata Rias dan 

1 orang Guru bidang studi kelas X SMK Negeri 8 Medan. Untuk menjaring 

kesepakatan hasil pengamatan dari setiap pengamat digunakan uji kesepakatan 

dengan menggunakan analisis varians satu jalur. 

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian pengamatan ditemukan bahwa 

tidak ada perbedaan yang berarti antara hasil pengamatan ketiga orang observer  

( pengamat ) atau dapat diartikan bahwa butir – butir komponen hasil penerapan 

foundation pada mata pelajaran dasar kecantikan kulit Fo dikonsultasikan 

terhadap frekuensi FTabel pada taraf signifikan 5% dengan dk 2:32 diperoleh 3,30 

ternyata Fo=4,86 > FTabel 5% = 3,35. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa skor tertinggi 85,33 dan skor terendah 75. Nilai rata – rata ( Mean ) sebesar 

80 dengan standar deviasi 4.00 untuk setiap indikator. Indikator yang memiliki 

persentasi tertinggi pada hasil akhir warna foundation sebanyak 91.43% dan 

indikator terendah pada hasil indikator pada pelaksanaan lembar diagnose dengan 

persentasi 77.14 %.  

 

 


