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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan kognitif pemangkasan dasar oval siswa kelas XI Tata 

Kecantikan Rambut SMK Negeri 1 Lubuk Pakam memiliki kecenderungan 

yang cukup. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa cukup sekitar 64,71 % 

dari 34 siswa  

2. Berdasarkan hasil pengamatan tingkat pengetahuan psikomotor maka dapat 

disimpulkan dari jumlah sampel yang dipergunakan untuk mengambil data 

penelitian diperoleh berdasarkan hasil persentasi penilaian pengamatan 

diketahui berdasarkan tujuan bahwa: 

a. Sebanyak 28 orang (82,4 %) siswa dikategorikan baik karena siswa 

dapat membuat parting rambut menjadi 4 bagian, namun antara bagian 

kiri dan bagian kanan kurang seimbang dan kurang rapi. 

b. Sebanyak 25 orang (73,5 %) siswa dikategorikan baik karena siswa 

dapat mengambil section dengan tepat, memiliki ketebalan section 2 

cm, dan sisi kanan dan sisi kiri kurang seimbang 

c. Sebanyak 18 orang (52,9 %) siswa dikategorikan baik karena siswa 

dapat memegang gunting dengan 3 ketentuan dari 4 ketentuan yang 

telah ditetapkan 
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d. Sebanyak 15 orang (44,1 %) siswa dikategorikan cukup karena siswa 

kurang mampu dalam menghasilkan kerapian dan keseimbangan hasil 

pangkas rambut. Hasil kerja pangkas rambut yang dihasilkan kurang 

rapi, antari sisi kiri dan sisi kanan kurang seimbang, dan setiap 

tingkatannya tidak rata. 

e. Sebanyak 17 orang (50 %) siswa dikategorikan cukup karena siswa 

kurang mampu dalam menghasilkan kesesuaian hasil pangkas dasar 

oval dengan desain. Hasil pangkas  rambut sesuai dengan bentuk 

pangkas oval namun kurang rapi. 

f. Sebanyak 16 orang ( 47,1 %) siswa dikategorikan baik karena rata-rata 

siswa mampu menyelesaikan pemangkasan dasar oval dengan waktu 

yang dipergunakan 65-70 menit. 

Dari hasil pengamatan hasil pemangkasan rambut dasar oval siswa 

kelas XI program keahlian tata kecantikan rambut SMK Negeri 1 Lubuk 

Pakam memiliki kecenderungan yang cukup. Hasil ini menunjukkan bahwa 

siswa cukup sekitar 61,76% dari 34 siswa dapat melakukan pemangkasan 

rambut dasar oval dari guru maupun latihan praktik 

B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka saran yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi para guru diharapkan lebih fokus pada teori dan bukan saja praktik 

agar siswa benar-benar mengetahui tentang teknik dan pola pemangkasan 
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sehingga dapat melakukan pemangkasan dasar oval yang baik dan 

menghasilkan hasil pangkasan yang sesuai dengan pangkas dasar oval 

2. Bagi pihak sekolah dan orang tua diharapkan dalam mendukung siswa 

dalam praktik pemangkasan rambut dengan cara pelengkapan fasilitas 

praktik dalam rangka peningkatan kemampuan pemangkasan dasar oval 

3. Diharapkan pada siswa SMK Negeri 1 Lubuk Pakam agar lebih memahami 

teori tentang Pemangkasan dasar oval dan siswa lebih sering latihan 

memangkas rambut, sehingga memiliki keterampilan dan kemampuan yang 

baik dalam pemangkasan dasar oval. 

 


