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ABSTRAK 

Persepsi Klien Tentang Keterampilan Melakukan Perawatan Tangan ( Manicure) 

Sebagai Persiapan Mengikuti PKL Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Beringin. Ika 

Rayani Tambunan, Nim 5133144016. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan 2018. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi klien tentang keterampilan 

perawatan tangan (Manicure) sebagai persiapan mengikuti PKL Siswa Kelas X SMK 

Negeri 1 Beringin. Sampel dari penelitian ini berjumlah 30 orang siswa. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah angket yang terdiri dari 46 pernyataan. 

Dapat dilihat bahwa rata-rata skor angket dari 30 orang siswa adalah sebesar 

146,10 dengan standar deviasi sebesar 15,06. Skor terendah yang diperoleh siswa sebesar 

115 sedangkan skor tertinggi yang diperoleh siswa sebesar 174. Yang berada pada 

interval 165-174 sebanyak 4 orang siswa (13,33%), yang berada pada interval 145-154 

sebanyak 6 orang siswa (20,00%), yang berada pada interval 135-144 sebanyak 5 orang 

siswa (23,33%), yang berada pada interval 125 -134 sebanyak 5 orang siswa (16,67%), 

yang berada pada interval 115-124 sebanyak 2 orang siswa (6,67%). 

Dapat dilihat bahwa dari 30 orang sampel penelitian 7 orang siswa (23,33%) 

cenderung sangat tinggi. Terdapat 9 orang siswa (30%) cenderung tinggi. Terdapat 5 

orang siswa (16,67%) cenderung cukup. Sedangkan pada kategori cenderung rendah 

tidak ada. Dengan demikian dapat disimpulkan yang mendapat persentase tertinggi ada 

dalam kategori tinggi dengan tingkat kecenderungan 9 orang siswa (30%) 

 Hasil dari penelitian ini adalah pada tahap exposure persepsi klien tentang keterampilan 

dalam melakukan perawatan tangan (Manicure) pada siswa kelas X SMK Negeri 1 

Beringin berada pada kategori sangat puas. Pada tahap perhatian persepsi klien tentang 

keterampilan dalam melakukan perawatan tangan (Manicure) pada siswa kelas X SMK 

Negeri 1 Beringin berada pada kategori puas. Pada tahap pemahaman persepsi klien 

tentang keterampilan dalam melakukan perawatan tangan (Manicure) pada siswa kelas X 

SMK Negeri 1 Beringin berada pada kategori puas. Berdasarkan hasil penilaian persepsi 

klien tentang keterampilan dalam melakukan perawatan tangan (Manicure) pada siswa 

kelas X SMK Negeri 1 Beringin dapat disimpulkan bahwa siswa kelas X SMK Negeri 1 

Beringin dinyatakan siap untuk mengikuti PKL.  

 

Kata Kunci  : Persepsi Klien Tentang Ketrampilan Perawatan Tangan (Manicure) 

 

 

 

 

 

 


