
BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan tata rias wajah pada guru perempuan di yayasan pondok 

pesantren Amaliyah Desa Karang Gading Medan cenderung cukup. 

2. Pemilihan kosmetik tata rias wajah sehari-hari pada guru perempuan di 

yayasan pondok pesantren Amaliyah Desa Karang Gading cenderung cukup.

3. Ada hubungan pengetahuan tata rias wajah dengan pemilihan kosmetik tata 

rias wajah sehari-hari pada guru perempuan di Yayasan Pondok Pesantren 

Amaliyah Desa Karang Gading. Hasil ini diperoleh dari nilai korelasi sebesar 

0,641 dengan uji signifikansi thitung > ttabel (6,577 > 1,999) sehingga pengujian 

hipotesis teruji kebenarannya. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian diatas maka dapat dibuat 

implikasi penelitian, yaitu:

1. Pengetahuan tata rias wajah dan pemilihan kosmetik rias wajah sehari-hari 

pada guru perempuan di Yayasan Pondok Pesantren Amaliyah Desa Karang 

Gading termasuk kategori cukup, sehingga perlu ditingkatkan lagi 

pengetahuan mengenai tata rias wajah sehari-hari dengan mengikuti demo 



make up yang dilakukan oleh para beautician dan banyak membaca referensi 

tentang rias wajah yang sesuai dengan bentuk wajahnya masing-masing. 

2. Dengan diterimanya hipotesis penelitian, maka pengetahuan tata rias wajah 

memiliki hubungan dengan pemilihan kosmetik rias wajah sehari-hari pada 

guru perempuan di Yayasan Pondok Pesantren Amaliyah Desa Karang 

Gading, maka sebaiknya guru perempuan harus meningkatkan pengetahuan 

tentang pemilihan jenis kosmetik yang sesuai dan serasi dengan bentuk wajah, 

kulit wajah dan bagaimana cara merias wajah dengan baik dan sempurna. 

C. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka saran yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut:

1. Bagi pada guru perempuan di yayasan pondok pesantren Amaliyah Desa 

Karang Gading diharapkan banyak belajar mengenai tata rias wajah sehari-

hari melalui media, televise, majalah maupun ikut kegiatan tata rias ibu-ibu 

serta banyak belajar dengan pemilihan kosmetik yang sesuai dengan kulit 

wajahnya serta berpakaian rapi dan menata rambut dengan baik sehingga 

penampilannya dalam mengajar menjadi lebih baik.  

2. Pemilihan kosmetik tata rias wajah sehari-hari merupakan sesuatu yang 

penting karena berhubungan dengan keserasiannya dengan kulit wajah, maka 

diharapkan pada guru harus benar-benar belajar dalam pemilihan kosmetik 

tata rias wajah sehari-hari sehingga kosmetik yang digunakan dapat 

memberikan hasil rias wajah yang baik dan sempurna.


