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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hasil koreksi riasan 

mata pad arias wajah pesta malam hari siswa kelas X Tata Kecantikan Kulit 

Negeri 8 Medan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Tata Kecantikan Kulit 

total sebanyak 34 orang. Pengambilan sampel digunakan teknik total sampling, 

Sehingga jumlah sampel penelitian adalah 34 orang. Metode pengumpulan data 

menggunakan lembar pengamatan hasil koreksi riasan mata pada rias wajah 

malam hari.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengamatan koreksi riasan 

mata pada rias wajah malam hari, diperoleh nilai rata-rata 69,82 dengan nilai 

tertinggi 83 dan nilai terendah 55. Dari hasil pengamatan pada ketepatan koreksi 

riasan mata (eye shadow) diperoleh rata-rata siswa mendapatkan nilai 3 (baik) 

sebanyak 17 siswa (50%). Pada indicator keseimbangan hasil riasan mata 

diperoleh rata-rata siswa mendapatkan skor 3 yaitu sebanyak 15 siswa (44,1%). 

Untuk indikator kesesuaian penggunaan eye liner diperoleh rata-rata siswa 

mendapatkan nilai 2 (kurang) sebanyak 14 siswa (41,2%). Untuk indikator 

ketepatan penggunaan bulu mata diperoleh rata-rata siswa mendapatkan nilai 2 

(kurang) sebanyak 15 siswa (44,1%) dan untuk indikator kerapian hasil riasan 

mata diperoleh rata-rata siswa mendapatkan nilai 2 (Kurang) sebanyak 15 siswa 

(47,1%). Dari nilai rata-rata seluruh sampel paling rendah terdapat pada indikator 

5 yaitu Kerapian Hasil Riasan Matadengan skor rata-rata 2,68 dimana rata-rata 

siswa mendapatkan skor 2,68 dengan hasil koreksi mata masih tergolong kurang. 

Sedangkan skor yang paling tinggi terdapat pada indikator ke 1 dan ke 3 yaitu 

Ketepatan Koreksi Riasan Mata (Eye Shadow) dan kesesuaian penggunaan eye 

liner dengan rata-rata 2,91. Tetapi secara keseluruhan hasil koreksi riasan mata 

pada rias wajah pesta malam hari yang diperoleh siswa seluruhnya cukup. Hasil 

rata-rata pada tiap indikator didapatkan nilai rata-rata yang paling rendah terdapat 

pada indikator 5 yaitu Kerapian Hasil Riasan Matadengan skor rata-rata 2,68 

dimana rata-rata siswa mendapatkan skor 2,68 dengan hasil koreksi mata masih 

tergolong kurang. Sedangkan skor yang paling tinggi terdapat pada indikator ke 1 

dan ke 3 yaitu Ketepatan Koreksi Riasan Mata (Eye Shadow) dan kesesuaian 

penggunaan eye liner dengan rata-rata 2,91. Tetapi secara keseluruhan hasil 

koreksi riasan mata pada rias wajah pesta malam hari yang diperoleh siswa 

seluruhnya cukup. Tingkat kecenderungan hasil koreksi riasan mata pada rias 

wajah pesta malam hari pada siswa kelas X Tata Kecantikan Kulit SMK Negeri 8 

Medan cenderung cukup. 
 


