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ABSTRAK 

DUMA LESTARI NAINGGOLAN,  NIM: 5123344009. Hubungan Dasar 

Kecantikan Rambut Dengan Kemampuan Penataan Rambut Blow Dry Siswa 

Kelas XI Tata Kecantikan SMK Negeri 10 Medan. Skripsi. Fakultas Teknik. 

Universitas Negeri Medan. 2017 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan dasar 

kecantikan rambut siswa tentang batang rambut, jenis-jenis rambut, bentuk-bentuk 

rambut dan elastisitas rambut siswa kelas XI Tata Kecantikan SMK N egeri 10 

Medan. Untuk mengetahui kemampuan penataan rambut blow dry in siswa kelas 

XI Tata Kecantikan SMK Negeri 10 Medan. Untuk mengetahui hubungan antara 

Dasar Kecantikan Rambut dengan kemampuan penataan rambut blow dry siswa 

kelas XI Tata Kecantikan SMK Negeri 10 Medan 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian korelasional. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 orang siswa. Varibel penelitian ini 

adalah pengetahuan dasar kecantikan rambut sebagai variable bebas (X) dan 

kemampuan penataan rambut blow dry in sebagai variable terikat (Y). Istrumen 

penelitian yang digunakan adalah tes dan lembar pengamatan. Tes untuk 

mengetahui pengetahuan dasar kecantikan rambut siswa sedangkan lembar 

pengamatan digunakan untuk mengetahui kemampuan penataan rambut blow dry 

in siswa. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji parametric yaitu uji 

korelasi product moment dengan uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas, uji 

linieritas dan uji keberartian persamaan regresi. Dari hasil uji normalitas data 

dengan uji liliefors diperoleh           untuk data pengetahuan dasar 

kecantikan rambut dan diperoleh           untuk data kemampuan penataan 

rambut blow dry in dimana               sehingga           maka kedua 

data terdistribusi secara normal. Persamaan regresi Y atas X diperoleh adalah 

            . Hasil uji keberartian persamaan regresi diperoleh         

                  sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi 

berarti. Hasil uji linieritas diperoleh                          sehingga 

dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi linier. 

Hasil penelitian ini adalah pengetahuan dasar kecantikan rambut siswa 

kelas XI Tata Kecantikan SMK Negeri 10 Medan berada pada kategori tinggi. 

Kemampuan penataan rambut blow dry in siswa kelas XI Tata Kecantikan SMK 

Negeri 10 Medan berada pada kategori tinggi. Terdapat  hubungan antara 

pengetahuan dasar kecantikan rambut dengan kemampuan penataan rambut blow 

dry in siswa kelas XI Tata Kecantikan SMK Negeri 10 Medan. Hal ini dibuktikan 

dari nilai          dan nilai              dimana           . 
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