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ABSTRAK 

Atika Azhari. NIM 5143144002. Pengaruh Model Pembelajaran Make A Match 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Perawatan Wajah (Facial) Pada Siswa Kelas X 

Tata Kecantikan Smk Negeri 10 Medan. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. 

Prodi Pendidikan Tata Rias. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Medan. 2018.  

Penelitian ini bertujuan : 1) untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran perawatan kulit wajah secara manual dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional  di kelas X SMK Negeri 10 Medan. 2) Untuk mengetahui  hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran perawatan kulit wajah secara manual dengan 

menggunakan model pembelajaran Make A Match di kelas X SMK Negeri 10 Medan. 

3) Untuk mengetahui pengaruh  model pembelajaran Make A Match terhadap hasil 

belajar perawatan kulit wajah secara manual (facial) di kelas X SMK Negeri 10 

Medan. Tahun ajaran 2018/2019. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 10 Medan yang beralamatkan di 

Jl. Teuku Cik Ditiro. No 57 Medan. Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelaa X yang berjumlah 62 orang, sedangkan Sampel dalam penelitian ini 

terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas X KC-1 yang berjumlah 32 siswa dan Kelas X KC-2 

berjumlah 30 siswa. Teknik Pengambilan sampel adalah teknik Total Sampling. 

Teknik pengambilan data untuk mengukur hasil belajar perawatan wajah secara 

manual (facial) dalam penelitian ini menggunakan pre-test dan post-test. Teknik 

analisa data melalui uji normalitas, uj homogenitas dan uji hipotesis digunakan uji t. 

Berdasarkan hasil penelitian hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

perawatan kulit wajah secara manual dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional  di kelas X SMK Negeri 10 Medan berada pada kategori rendah 

(70,00%) Hasil belajar siswa pada mata pelajaran perawatan kulit wajah secara 

manual dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match di kelas X SMK 

Negeri 10 Medan berada pada kategori baik (40,63%). dan hasil uji normalitas data 

post-test kelas kontrol diperoleh                 dan              karena 

          
 
      maka dapat disimpulkan bahwa data post-test kelas kontrol 

berdistribusi normal dan hasil analisis data post-test kelas eksperimen diperoleh 

                dan              karena           
 
      maka dapat 

disimpulkan bahwa data post-test kelas eksperimen berdistirbusi normal. Terdapat 

pengaruh model pembelajaran Make A Match terhadap hasil belajar perawatan kulit 

secara manual (facial) siswa SMK Negeri 10 Medan. Hal ini dibuktikan dari hasil uji 

statistic yaitu diperoleh              dan              dengan α = 0,05 dan dk = 

60 sehingga                atau          . 

Kata Kunci : Pembelajaran Konvensional, Model Pembelajaran Make a Match, 

Hasil Belajar 

  


