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ABSTRAK 

Ulfa Alawiyah. NIM. 5123144038. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Think Talk Write (TTW) Terhadap Hasil Belajar Higiene Dan Sanitasi 

Siswa Kelas X Program Keahlian Tata Kecantikan Smk Negeri 1 Beringin. 

Program Studi Pendidikan Tata Rias. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Medan. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kecenderungan hasil belajar 

peranan, ruang  lingkup dan persyaratan hygiene dan sanitasi bidang kecantikan dengan 

menggunakan model pembelajaran TTW siswa kelas X Program Keahlian Tata 

Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin. (2) kecenderungan hasil belajar peranan, ruang  

lingkup dan persyaratan hygiene dan sanitasi bidang kecantikan tanpa menggunakan 

model pembelajaran TTW siswa kelas X Program Keahlian Tata Kecantikan SMK Negeri 

1 Beringin. (3) sejauh mana pengaruh model pembelajaran TTW terhadap hasil belajar 

peranan, ruang  lingkup dan persyaratan hygiene dan sanitasi bidang kecantikan dengan 

siswa kelas X Program Keahlian Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X jurusan kecantikan kulit yang berjumlah 2 

kelas. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu mengambil kelas 

X-1 sebanyak 30 orang sebagai kelas eksperimen dan kelas X-2 sebanyak 30 orang 

sebagai kelas kontrol. Metode pengumpulan data menggunakan tes untuk kelas 

eksperimen. Analisis data menggunakan teknik kuantitatif, persyaratan analisis dengan uji 

normalitas dan homogenitas. Dan untuk uji hipotesis menggunakan uji-t. 

 Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian quasi eksperimen yaitu penelitian 

yang membandingkan antara kelas yang tidak diberi perlakuan (kontrol) dan ditinjau dari 

hasil belajar siswa yang dicapai pada kelas tersebut. Pada kelas eksperimen diberikan 

perlakuan pengajaran menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW), 

sedangkan kelas kontrol diberikan perlakuan pengajaran tanpa menggunakan model 

pembelajaran Think Talk Write (TTW). 

 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan hasil belajar peranan, ruang  

lingkup dan persyaratan hygiene dan sanitasi bidang kecantikan tanpa menggunakan 

model pembelajaran TTW siswa kelas X Program Keahlian Tata Kecantikan SMK Negeri 

1 Beringin pada kelas eksperimen diperoleh kategori kurang sebesar 90 %.. 

Kecenderungan hasil belajar peranan, ruang  lingkup dan persyaratan hygiene dan sanitasi 

bidang kecantikan tanpa menggunakan model pembelajaran TTW siswa kelas X Program 

Keahlian Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin diperoleh kategori cukup sebesar 

63,33 %. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh            dan         

     dengan       . sehingga         maka dapat  disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran Think Talk Write (TTW) terhadap 

hasil belajar hygiene dan sanitasi siswa kelas X program tata kecantikan SMK Negeri 1 

Beringin.  
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