
 
 

  BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang telah dieroleh dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa: 

1) Tingkat kecenderungan Pengetahuan Perawatan Kulit Kepala dan Rambut 

siswa kelas X SMK Negeri 3 Pematangsiantar cukup. Hal ini dapat dilihat 

dari jumlah jumlah siswa dari persentasenya. 

2) Tingkat kecendrungan Kemampuan Creambath siswa kelas X SMK Negeri 

3 Pematang siantar cenderung tinggi . Hal ini dapat dilihat dari banyak 

jumlah responden yang dalam kategori tinggi.  

3) Hasil analisis korelasi diperoleh rxy>rt yaitu 0,850 > 0,284 pada taraf 

signifikan 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang 

positif dan signifikan antara Pengetahuan Perawatan Kulit Kepala dan 

Rambut (X) dengan Kemampuan Creambath (Y) pada siswa kelas X SMK 

Negeri 3 Pematangsiantar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian dapat diberikan 

implikasi penelitian yaitu sebagai barikut : 

Diterimanya hipotesis penelitian, hasil penelitian menunjukan bahwa  

kemampuan proses creambath berada pada kriteria tinggi. Perolehan ini 

mengandung implikasi bahwa responden sudah mampu menguasai materi tentang 

creambath, pengetahuan  perawatan kulit kepala dan rambut, penyiapan alat, 

bahan kosmetik, teknik pengurutan serta pembilasan. 

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan 

1. Untuk tetap mempertahankan cara mengajar baik dalam hal teori yaitu 

menerangkan tentang materi pembelajaran dari pengetahuan perawatan 

kulit kepala dan rambut (X) yang cenderung tinggi, diharapkan kepada 

guru untuk selalu menciptakan suasana belajar aktif, agar kemampuan 

creambath (Y) tetap tinggi. Siswa juga harus menambah pengetahuannya 

tentang pengetahuan perawatan kulit kepala dan rambut dan 

mengaplikasikannya kepada masyarakat serta harus lebih giat lagi dalam 

berlatih, karena akan meningkatkan hasil belajar serta menambah 

pengetahuan tentang perawatan kulit kepala dan rambut. 

2. Diharapkan kepada siswa SMK hendaknya dapat mempertahankan dan 

meningkatkan kemampuannya dalam melakukan creambath dan siswa 

harus memperbanyak pengetahuan tentang perawatan kulit kepala dan 

rambut, dan tidak jenuh untuk belajar. 



 
 

3. Diharapkan kepada guru terutama guru mata pelajaran perawatan kulit 

kepala dan rambut untuk tetap mempertahankan pembelajaran dengan 

memberikan tugas yang dapat melatih pengetahuan dan kemampuan 

siswa.  

4. Diharapkan kepada pihak pengelola SMK Negeri 3 Pematangsiantar, agar 

hendaknya menyediakan sarana dan prasarana belajar diluar dari buku 

mata pelajaran seperti majalah dan internet tentang perawatan kulit kepala 

dan rambut secara creambath.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


