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ABSTRAK 

Rahmi Rahmadani (5133144030). Kontribusi Pengetahuan Teori Koreksi Wajah 

Dengan Hasil Praktek Rias Wajah Cikatri Pada Siswa Kelas XI Tata Kecantikan SMK 

Negeri 1 Beringin. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Program Studi 

Pendidikan Tata Rias. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Medan 2017. 

Permasalahan yang diperoleh dilapangan adalah banyaknya ditemui jenis kulit wajah 

yang bermasalah seperti noda bekas jerawat. Untuk tampil sempurna, maka perlunya 

seseorang menutupi kekurangan pada wajahnya tersebut dengan riasan wajah. Riasan wajah 

ini disebut rias wajah cikatri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan teori 

koreksi wajah pada siswa kelas XI Tata Kecantikan di SMK Negeri 1 Beringin, untuk 

mengetahui hasil praktek rias wajah cikatri pada siswa kelas XI Tata Kecantikan di SMK 

Negeri 1 Beringin dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengetahuan teori koreksi 

wajah dengan hasil praktek rias wajah cikatri pada siswa kelas XI tata kecantikan di SMK 

Negeri 1 Beringin.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Korelasional dengan 

menggunakan uji korelasional product moment. Penelitian ini menggunakan dua variabel 

yaitu : Pengetahuan Teori Koreksi Wajah (X), dan Hasil Praktek Rias Wajah Cikatri (Y). 

Instrument penelitian berupa tes dan lembar pengamatan. Tes yang digunakan sebanyak 40 

butir soal, 35 soal tes dinyatakan valid. Dengan Indeks reliabilitas 0,89 (kategori tinggi). 

Lembar pengamatan digunakan untuk mengukur hasil praktek rias wajah cikatri yang dinilai 

oleh 3 orang pengamat yang kompeten. Sampel dari penelitian ini sebanyak 30 orang siswa  

kelas XI Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin. 

Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan teori koreksi wajah pada siswa kelas XI 

Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin berada pada kategori tinggi. Hasil praktek rias 

wajah cikatri pada siswa kelas XI Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin berada pada 

kategori tinggi. Terdapat  hubungan antara pengetahuan  teori  koreksi wajah dengan hasil 

praktek rias wajah cikatri pada siswa kelas XI Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin. Hal 

ini dibuktikan dari nilai          dan nilai              dimana            dan 

besarnya kontribusi faktor pengetahuan koreksi wajah terhadap hasil praktek  rias wajah 

cikatri sebesar 77,44%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan teori koreksi wajah 

merupakan salah satu faktor pendukung hasil belajar pada praktek rias wajah cikatri, 

sehingga dapat meningkatkan mutu dan keterampilan siswa. 
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