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ABSTRAK 

Dewi Bayu Lestari. Nim 5123344006. Hubungan Pengetahuan Rias Wajah 

Dengan Hasil Pembentukan Alis Pada Rias Wajah Karakter Siswa SMK 

Negeri 1 Beringin. Skripsi. Prodi Pendidikan Tata Rias. Jurusan Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Medan. 2017 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecenderungan (1) 

pengetahuan rias wajah; (2)hasil pembentukan alis pada rias wajah karakter;(3) 

Hubungan pengetahuan rias wajah dengan hasil pembentukan alis pada rias wajah 

karakter Siswa SMK Negeri 1 Beringin.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII Tata 

Kecantikan Kulit SMK Negeri 1 Beringin dengan jumlah 30 orang. Pengambilan 

sampel digunakan teknik total sampling, sehingga sampel penelitian berjumlah 30 

orang adalah seluruh siswa kelas XII Tata Kecantikan Smk Negeri 1 Beringin. 

Metode pengumpulan data menggunakan tes pengetahuan rias wajah dan 

pengamatan hasil pembentukan alis pada rias wajah karakter antagonis.. Analisis 

data yang menggunakan teknik deskriptif korelasional , persyaratan analisis 

dengan uji normalitas, uji linieritas dan uji hipotesis dengan korelasi product 

moment. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian adalah Uji normalitas data 

pengetahuan rias wajah, diperoleh              . Dari tabel kritik chi-kuadrat 

diperoleh               dengan db = 5 dan       . Karena          

        maka dapat disimpulkan bahwa berdistribusi normal. hasil praktek 

pembentukan alis pada rias wajah karakter antagonis , diperoleh              . 

Dari tabel kritik chi kuadrat diperoleh               dengan db = 5 dan 

      . Karena           
 
      maka dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal Uji linieritas Persamaan Regresi sederhana Y atas X ditaksir 

oleh Y= 30,68+ 1,82. Koefisien korelasi digunakan uji t. Dari hasil perhitungan 

diperoleh             . Dari  daftar t tabel diperoleh             dengan dk = 

28 dan  = 0,05. Karena                maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan rias wajah dengan hasil 

pembentukan alis pada rias wajah karakter siswa SMK Negeri 1 Beringin. Dengan 

demikian hipotesis yang berbunyi terdapat hubungan antara pengetahuan rias 

wajah dengan hasil pembentukan alis pada rias wajah karakter siswa SMK Negeri 

1 Beringin. Hal ini dibuktikan dari  pengujian hipotesis dimana nilai          

dan nilai              sehingga            maka hipotesis diterima. 
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