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Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui  

pengetahuan warna pada siswa kelas X  Tata Kecantikan di SMK N 8 Medan. (2) 

Untuk mengetahui hasil rias wajah malam hari untuk kesempatan pesta pada siswa 

kelas X  Kecantikan di SMK N 8 Medan. (3) Untuk mengetahui hubungan  

pengetahuan warna dengan hasil praktek rias wajah malam untuk kesempatan pesta 

pada siswa kelas X Kecantikan di SMK N 8 Medan. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 8 Medan. Waktu penelitian 

dilaksanakan bulan Oktober 2015. Sampel penelitian adalah  siswa kelas X Jurusan 

Tata Kecantikan Kulit SMK Negeri 8Medan dengan jumlah 30 orang.Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional. Instrument 

yang digunakan yaitu instrumen Pengetahuan Warna(X) berupa tes pilihan berganda 

dan Instrumen Hasil Rias Wajah Malam (Y). hasil rias wajah malam dijaring melalui 

lembar pengamatan ( observasi ) yang diamati oleh 3 orang pengamat dimana ketiga 

pengamat dianggap sudah ahli dalam bidang Tata Rias Wajah.Teknik analisis data 

yang digunakan adalah uji normalitas chi kuadrat, Uji linieritas dan keberartian 

persamaan regresidan uji korelasi product moment. 

Dari hasil perhitungan uji normalitas data pengetahuan warna diperoleh 

              . Dari hasil perhitungan data praktek rias wajah malam 

haridiperoleh               . Dari tabel diperoleh               dengan db = 5 

dan       . Karena           
 
      maka dapat disimpulkan bahwa data  

pengetahuan warna dan data hasil rias wajah malam berdistribusi normal. Persamaan 

regresi sederhana Y atas X ditaksir oleh               . Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah tingkat kecenderungan pengetahuan warna siswa kelas X Tata 

Kecantikan SMK Negeri 8 Medan cenderung tinggi sebesar 60 %.Tingkat 

kecenderungan hasil rias wajah malam hari siswa kelas X Tata Kecantikan SMK 

Negeri 8 Medan cenderung tinggisebesar 57 %.Terdapat hubungan antara 

pengetahuan warna dengan hasil rias wajah malam hari pada siswa kelas X Tata 

Kecantikan SMK Negeri 8 Medan. Hal ini dibuktikan dari nilai            dan 

nilai              dimana           . 

 

 

 

 

 

 


