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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Tingkat kecendrungan Pengetahuan Tata Rias Rambut (X) cenderung 

cukup (53%). 

2. Hasil analisis deskriptif ditemukan bahwa Hasil Penataan Rambut Styling 

(Y) pada siswa kelas XI Kecantikan Kulit di SMK Negeri 3 Pematang 

Siantar dengan rata-rata baik. 

3. Hasil analisis korelasi diperoleh rxy > rt yaitu 0,645 > 0,361 pada taraf 

signifikan 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang 

posifif dan signifikan antara Pengetahuan Tata Rias Rambut (X) dengan 

Hasil Penataan Rambut Styling (Y). 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian diatas, maka dapat 

dibuat implikasi penelitian sebagai berikut: 

Diterimanya hipotesis penelitian, perlu menjadi pertimbangan bagi pihak 

SMK Negeri 3 Pematang Siantar ( Kepala Sekolah atau guru) untuk member 

motivasi pada para siswa agar lebih berprestasi dengan cara menggunakan 

fasilitas-fasilitas teknologi praktek yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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C. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran 

yang dapat diberikan adalah: 

1. Untuk meningkatkan pengetahuan tata rias rambut (X) yang cenderung 

cukup, diharapkan kepada guru untuk selalu menciptakan suasana belajar 

aktif, agar hasil penataan rambut styling (Y) selalu dalam rata-rata baik. 

Siswa juga harus menambah pengetahuannya tentang pengetahuan tata rias 

rambut dan aplikasinya kepada masyarakat harus lebih giat lagi dalam 

berlatih, karena akan meningkatkan hasil belajar serta menambah 

pengetahuan tata rias rambut.  

2. Diharapkan kepada siswa SMK hendaknya dapat meningkatnya 

kemampuan siswa dalam melakukan penataan rambut styling dan siswa 

harus memperbanyak pengetahuan tentang tata rias rambut, teknik menata 

rambut dan tidak jenuh untuk berlatih. 

3. Diharapkan kepada para guru terutama guru mata pelajaran penataan 

rambut styling untuk meningkatkan pembelajaran dengan memberikan 

tugas  yang dapat melatih pengetahuan dan kemampuan siswa. 

4. Diharapkan kepada pihak pengelola SMK Negeri 3 Pematang Siantar, agar 

hendaknya menyediakan sarana dan prasarana belajar seperti majalah 

tentang rambut, dan alat-alat praktek siswa mampu menerapkan pelajaran 

apa yang diperoleh dari sekolah dan dapat membangun minat belajar siswa 

baik di rumah maupun di sekolah. 


