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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat kecenderungan pengetahuan teori perawatan creambath pada siswa 

kelas X Tata Kecantikan SMK Negeri 8 Medan dikategorikan cenderung  

tinggi (54,29%). 

2. Tingkat kecenderungan kemampuan praktek perawatan creambath yang 

dilakukan siswa kelas X Tata Kecantikan SMK Negeri 8 Medan dikategori 

cenderung cukup (77,14%). 

3. Hasil analisis terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

pengetahuan teori perawatan creambath dengan teknik perawatan kulit 

kepala dan rambut yang bermasalah dengan nilai rxy>rtabel yaitu 0,988>0,334 

pada taraf signifikan 5%. 

  

B. Implikasi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka dapat 

dikemukakan implikasi sebagai berikut: 

1. Dari uji kecenderungan data pengetahuan teori perawatan creambath pada 

siswa kelas X, secara umum dapat menunjukkan bahwa kategori 

kecenderungan ubahan X tersebut berada pada kategori cenderung tinggi. 
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2. Dari uji kecenderungan kemampuan praktek perawatan kulit kepala dan 

rambut yang bermasalah pada siswa kelas X diperoleh hasil secara umum, 

bahwa kemapuan praktek pada siswa kelas X berada pada kategori 

cenderung cukup. 

3. Dari hasil uji hipotesis penelitian dengan menggunakan rumus korelasi 

Product Moment diperoleh hasil yang memberikan kesimpulan bahwa ada 

hubungan yang berarti dan signifikan antara pengetahuan teori perawatan 

creambath dengan  teknik perawatan kulit kepala dan rambut yang 

bermasalah pada siswa kelas X SMK N 8 Medan. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi tersebut diatas, maka sebagai 

tindak lanjut penelitian ini disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dalam upaya untuk meningkatkan Pengetahuan Teori Perawatan Rambut, 

maka pihak  SMK Negeri 8 Medan perlu melengkapi fasilitas praktek bagi 

siswa. 

2.  Dalam upaya untuk meningkatkan Penguasaan Teori Perawatan Rambut, 

hendaknya pengelola SMK Negeri 8 Medan melengkapi fasilitas belajar serta  

menggunakan metode mengajar yang tepat dengan mata pelajaran tersebut.  

3. Dalam upaya meningkatkan keterampilan siswa dalam Praktek Perawatan 

Creambath, hendaknya pihak pengelola SMK Negeri 8 Medan berusaha 

melakukan upaya yang mampu meningkatkan kemampuan siswa dan kualitas 

belajar sehingga tenaga pengajar dapat memberikan materi pelajaran dengan 

baik yang akhirnya akan membantu siswa dalam melaksanakan praktek. 


