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ABSTRAK 

DESI HANDAYANI, NIM. 5113144006. Hubungan Pengetahuan 

Dasar Kecantikan Kulit Dengan Kemampuan Perawatan Kulit Wajah 

Menggunakan Teknologi Siswa XI SMK Negeri 8 Medan.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

dasar kecantikan kulit pada siswa XI Tata Kecantikan Kulit SMK Negeri 8 

Medan, (2) Untuk mengetahui kemampuan perawatan kulit wajah menggunakan 

teknologi pada siswa XI Tata Kecantikan Kulit SMK Negeri 8 Medan, dan (3) 

untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan Dasar Kecantikan Kulit Dengan 

Kemampuan Praktek Perawatan Kulit Wajah Menggunakan Teknologi Siswa XI 

SMK Negeri 8 Medan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Negeri 8 Medan 

dengan jumlah yaitu 30 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan total sampling, yaitu keseluruhan dari siswa kelas XI SMK Negeri 

8 Medan. Instrument penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data  Dasar 

kecantikan kulit (X) adalah tes yang berbentuk pilihan berganda sebanyak 50 soal 

dimana terdapat 44 soal yang valid dan 6 soal yang tidak valid sehingga 44 soal 

digunakan untuk penelitian, sedangkan untuk pengumpulan data Kemampuan 

perawatan kulit wajah menggunakan teknologi (Y) digunakan lembar 

pengamatan, sedangkan uji persyaratan analisis digunakan uji normalitas dan uji 

linieritas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dasar kecantikan kulit 

diperoleh nilai rata-rata 71,73 dengan tingkat kecenderungan berada pada kategori 

cukup sebesar 76,7%. Sedangkan kemampuan kemampuan perawatan kulit wajah 

berpigmentasi menggunakan teknologi diperoleh nilai rata-rata 73,17 dengan 

tingkat kecenderungan berada pada kategori cukup sebesar 86,7%. Dari hasil 

perhitungan korelasi product moment diperoleh rxy sebesar 0,654 yang berarti 

terdapat hubungan yang kuat antara pengetahuan dasar kecantikan kulit dengan 

kemampuan perawatan kulit wajah menggunakan teknologi. Dari uji signifikansi 

diperoleh harga thitung > ttabel (4,577 > 2,048) sehingga hipotesis yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dasar kecantikan 

kulit dengan kemampuan perawatan kulit wajah menggunakan teknologi pada 

siswa kelas XI Tata Kecantikan SMK Negeri 8 Medan dapat diterima atau teruji 

kebenarannya. 

 Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan dasar kecantikan kulit dengan kemampuan perawatan kulit 

wajah menggunakan teknologi pada siswa kelas XI Tata Kecantikan SMK Negeri 

8 Medan. Dengan demikian, Hal ini berarti, jika pengetahuan siswa tentang dasar 

kecantikan kulit baik, maka hasil praktek perawatan kulit wajah berpigmentasi 

menggunakan teknologi yang dilakukan siswa akan semakin baik. 
 
 


