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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

Hasil pengetahuan membentuk sanggul dari hair piece siswa kelas XI Tata 

Kecantikan Rambut SMK Awal Karya Pembangunan (AKP) Galang adalah 

sebanyak 4 siswa (13,33%) berada pada kategori tinggi, sebanyak 26 siswa 

(86,67%) berada pada kategori cukup, tidak ada siswa (0,00%) berada pada 

kategori kurang dan tidak ada siswa (0,00%) berada pada kategori rendah maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil kemampuan pengetahuan membentuk sanggul dari 

hair piece siswa kelas XI TKCR SMK AKP Galang tergolong cukup sebanyak 

86,67% dengan rata-rata dari 30 siswa adalah 64,50 dengan varians sebesar 61,38 

dan standar deviasi sebesar 7,83 dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 50 

sedangkan hasil kemampuan praktek membentuk sanggul dari hair piece siswa 

kelas XI Tata Kecantikan Rambut SMK Awal Karya Pembangunan (AKP) 

Galang adalah sebanyak 2 siswa (6,67%) berada pada kategori tinggi, sebanyak 

27 siswa (90,00%) berada pada kategori cukup, sebanyak 1 siswa (3,33%) berada 

pada kategori kurang dan tidak ada siswa (0,00%) berada pada kategori rendah 

maka dapat disimpulkan bahwa hasil kemampuan praktek membentuk sanggul 

dari hair piece siswa kelas XI TKCR SMK AKP Galang tergolong cukup 

sebanyak 90,00% dengan rata-rata dari 30 siswa adalah 53,93 dengan varians 
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sebesar 19,03 dan standar deviasi sebesar 4,36 dengan nilai tertinggi 62 dan nilai 

terendah 40. 

 

B. Saran  

1. Bagi para guru diharapkan memberikan penguasaan praktek kepada siswa 

tentang membentuk sanggul ukel konde dari hair piece seperti teknik 

meletakkan hair piece ke kepala rotan, teknik menyikat hair piece, teknik 

menempelkan sumpel pada hair piece, teknik membentuk sanggul ukel 

konde sesuai dengan desain sehingga memberikan hasil yang maksimal 

pada pembentukan sanggul ukel konde dari hair piece. 

2. Bagi para siswa tata kecantikan rambut diharapkan untuk lebih 

meningkatkan cara belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam 

meletakkan hair piece ke kepala rotan, teknik menyikat hair piece, teknik 

menempelkan sumpel pada hair piece, teknik membentuk sanggul ukel 

konde sesuai dengan desain sehingga memberikan hasil yang maksimal 

pada pembentukan sanggul ukel konde dari hair piece. 

 


