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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Kesulitan-kesulitan siswa dalam membentuk sanggul puncak yaitu (a) 

Siswa kesulitan menyasak rambut dari pangkal rambut ketika saya 

memegang sisir dalam posisi rambut ditarik  lurus   keatas diantara jari 

telunjuk dari jari tengah, sedangkan ibu jari membantu menjepit ujung 

rambut. (b) Siswa kesulitan menyasak rambut dari pangkal rambut ketika 

saya memegang sisir dalam posisi rambut kurang lurus ditarik  keatas 

diantara jari telunjuk dari jari tengah , sedangkan ibu jari membantu 

menjepit ujung rambut. (c) Siswa kesulitan membuat ukuran sanggul 

puncak setinggi 10 cm dari atas daun telinga. (d) Siswa kesulitan membuat 

gelungan sanggul puncak seimbang. (e) Siswa kesulitan membuat sanggul 

puncak menyerupai rumah siput  (f)  Siswa kesulitan Sulit membuat 

sanggul puncak dengan rapi. (g) Siswa kesulitan Sulit membuat sanggul 

puncak dalam waktu 15 menit. (h) Siswa kesulitan jika sanggul puncak 

setinggi 10 cm dari  atas daun telinga membuat bagian kanan dan kiri 

bentuk gelungnya seimbang (i) Siswa kesulitan membuat sanggul puncak 

dalam waktu 45 menit. 

2. Kemampuan hasil praktik siswa kelas XI Tata Kecantikan SMK Negeri 1 

Beringin dalam membentuk sanggul puncak berada dalam kategori cukup 

dimana pada sub indicator persiapan alat termasuk dalam kategori baik. 
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Sub indicator persiapan bahan dan kosmetik termasuk dalam kategori baik. 

Sub indicator mengikat rambut dan menempelkan hair piece termasuk 

dalam kategori baik. Sub indicator proses penyasakan rambut termasuk 

dalam kategori cukup baik. Sub indicator proses membentuk sanggul 

puncak termasuk dalam kategori cukup baik. Sub indicator proses 

meletakkan aksesories termasuk dalam kategori baik. Sub indicator hasil 

akhir termasuk dalam kategori cukup baik 

 

B. Saran  

1. Guru harus membantu siswa untuk mengatasi kesulitan dalam membentuk 

sanggul puncak, dengan cara memberikan teknik-teknik yang harus 

diketahui siswa untuk mempermudah membentuk sanggul puncak, yang 

kelaknya berguna untuk masa depan siswa kedepannya.  

2.   Guru harus membantu siswa untuk menambah kemampuan dalam 

membentuk sanggul puncak, dengan cara memberikan ilmu tentang 

membentuk sanggul puncak baik teori maupun prakteknya, yang kelaknya 

berguna untuk masa depan siswa kedepannya. 

3.   Perlu kiranya penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam untuk mencari 

tahu tentang Analisis Kesulitan Dan Kemampuan Membentuk Sanggul 

Puncak di SMK Negeri 1 Beringin, untuk memperluas hasil penelitian. 


