
ABSTRAK 

ENI : NIM 5122144003. Hubungan  Pengetahuan  Perawatan Wajah Dengan  

Pemilihan  Kosmetik  Perawatan Kulit Wajah  Siswa  Kelas  XI Jurusan Tata 

Kecantikan Kulit SMK Negeri 1 Beringin. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara; (1) pengetahuan 

perawatan wajah (2) pemilihan  kosmetik  perawatan kulit wajah  siswa  kelas  XI 

Jurusan Tata Kecantikan Kulit SMK Negeri 1 Beringin (3) hubungan  pengetahuan  

perawatan wajah dengan  pemilihan  kosmetik  perawatan kulit wajah. Penelitian ini 

di lakukan di  SMK Negeri 1 Beringin. Penelitian ini menggunakan metode 

korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Tata Kecantikan 

Kulit yang berjumlah 30 orang. Sampel dalam penelitia ini menggunakan teknik 

sampel total (Total Sampling). Instrument penelitian menggunakan tes pada 

pengetahuan perawatan wajah yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji daya 

pembeda dan kesukaran tes. Sedangkan untuk pemilihan kosmetik perawatan wajah 

menggunakan angket menggunakan  skala linkert  yang meliputi uji validitas dan uji 

reliabilitas. Analisis data menggunakan statistik deskripsi dan uji persyaratan  dengan 

uji normalitas menggunakan  uji Lillifors, uji linearitas menggunakan uji kelinieran 

dan uji keberartian arah koefisien regresi,  dan uji hipotesis  menggunakan Product 

Moment pearson. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecendrungan pengetahuan 

perawatan wajah siswa pada kategori cukup sebanyak (56,7%). Tingkat 

kecendrungan pemilihan kosmetik perawatan wajah juga kategori cukup sebanyak 

(66,7%). Berdasarkan hasil perhitungan korelasi product moment diperoleh nilai rxy 

adalah sebesar 0,669 yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara pengetahuan 

perawatan wajah dengan pemilihan kosmetik perawatan kulit wajahpada siswa kelas 

XI Tata Kecantikan Kulit SMK Negeri 1 Beringin.Dari hasil perhitungan uji-t (uji 

keberartian) diperoleh harga  thitung  sebesar 4,766 sedangkan harga  ttabel dengan 

derajat kebebasan (dk= 30-2= 28) pada taraf  signifikan 5% adalah 1,70. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis diperoleh hargathitung>ttabel(4,766>1,70) sehingga hipotesis 

yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antarapengetahuan 

perawatan wajah dengan pemilihan kosmetik perawatan kulit wajahpada siswa kelas 

XI Tata Kecantikan Kulit SMK Negeri 1 Beringin dapat diterima atau teruji 

kebenarannya. Hal ini berarti, jika pengetahuan perawatan wajah siswa itu baik, maka 

pemilihan kosmetik perawatan kulit wajah juga akan semakin baik.  
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