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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan  dalam melakukan aplikasi foundation atau alas bedak pada siswa 

kelas X Jurusan Tata Kecantikan Kulit SMK Negeri 8 Medan adalah 82,86 %. 

Hasil akhir aplikasi foundation atau alas bedak yang sesuai dengan warna kulit 

pada siswa kelas X SMK Negeri 8 Medan dengan nilai rata – rata sampel total 

sebesar 3,85 dan indikator yang memiliki persentase terendah yaitu pada 

ketepatan pelaksanaan diagnose warna kulit dengan warna foundation atau alas 

bedak dengan persentase 77,14 %. Sedangkan indikator yang memiliki nilai 

tertinggi yaitu pada indikator 51,42% (18 orang) yang memiliki kemampuan 

dengan skor penilaian baik yang mampu menguasai bagaimana cara penerapan 

warna foundation dengan warna kulit wajah tersebut, sedangkan 48,58 % ( 17 

orang) memiliki nilai cukup yang hanya mampu mengetahui warna foundation 

tetapi tidak mengetahui warna kulit wajah  model. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh bahwa indikator yang mendapat 

nilai yang baik adalah Ketepatan teknik penerapan foundation atau alas bedak 

diseluruh wajah yang sesuai dengan warna kulit. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan kemampuan ketepatan siswa dalam melakukan penerapan 

foundation dengan menambah jam pelajaran teori dasar kecantikan kulit, yang 
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selama ini mata pelajaran make up tersebut berlangsung hanya sekali seminggu. 

Untuk meningkatkan kemampuan perlu juga dilatih kepada siswa bahwa cara 

penerapan foundation yang benar sesuai dengan warna kulit model karena dapat 

mengetahui hasil riasan yang baik. 

Dengan ditemukan jawaban penelitian diatas maka akan menjadi masukan 

bagi SMK Negeri 8 Medan agar dapat lebih meningkatkan proses pembelajaran 

Dasar Kecantikan Kulit, dengan menambah jam mata pelajaran sehingga 

menyediakan waktu yang cukup bagi siswa untuk melatih kemampuan penerapan 

foundation salah satunya dibagian warna kulit wajah. 

Dengan adanya kemampuan dan keterampilan siswa dalam melakukan 

penerapan foundation yang sangat baik dari siswa kelas X Jurusan Tata 

Kecantikan SMK Negeri 8 Medan maka hal ini merupakan modal awal bagi siswa 

untuk dapat mengembangkan kemampuan pada kehidupan sehari-hari sehingga 

diharapkan setelah lulus dapat bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai tindak lanjut penelitian ini 

disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada para siswa agar dapat meningkatkan kemampuan 

dalam melakukan rias wajah salah satunya penerapan foundation atau alas 

bedak. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pihak pengelola jurusan Tata Kecantikan 

SMK Negeri 8 Medan untuk menyediakan waktu mata pelajaran dasar 
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kecantikan kulit agar siswa lebih mampu menguasai teori mata pelajaran 

tersebut supaya mendapatkan hasil riasan wajah yang baik dan sempurna. 

3. Sebagai bahan masukan bagi para pengajar terutama pengajar dibidang 

rias wajah agar lebih memperhatikan dan mengembangkan kemampuan 

siswa dalam melakukan pengaplikasian foundation atau alas bedak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


