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ABSTRAK 

Katarina br Sipangkar (5123344015). Analisis Tingkat Kemampuan 

Pemangkasan Oval Siswa Kelas XI Program Keahlian Tata Kecantikan 

Rambut SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Program Studi Pendidikan Tata Rias, 

Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Fakultas Teknik. Universitas 

Negeri Medan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

pemangkasan dasar oval siswa kelas XI program keahlian tata kecantikan rambut 

SMK Negeri 1 Lubuk Pakam 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. 

Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu, Tingkat kemampuan 

pemangkasan oval siswa kelas XI program keahlian tata kecantikan rambut SMK 

Negeri 1 Lubuk Pakam. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK 

Negeri 1 Lubuk Pakam sebanyak 34 orang, pengambilan sampel dalam penelitian 

adalah 34 orang. 

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh hasil analisis pengetahuan 

pemangkasan dasar oval yang didapatkan dari jawaban soal pemangkasan dasar 

oval yang dikerjakan siswa diperoleh nilai rata-rata sebesar 67,37 dengan standar 

deviasi 10,23. Tingkat kecenderungan pengetahuan pemangkasan dasar oval 

secara keseluruhan rata-rata cenderung cukup sebanyak 22 orang (64,71%). Hasil 

pengamatan pemangkasan dasar oval yang dinilai oleh 3 observer (pengamat) 

tentang ketepatan dan keterampilan dalam memparting rambut memiliki 

keterampilan baik mendapat skor 3 sebanyak 82,4%, hasil pengamatan ketepatan 

pengambilan section memiliki keterampilan baik mendapat skor 3 sebanyak 

73,5%, hasil pengamatan ketepatan memegang gunting memiliki kemampuan baik 

mendapat skor 3 sebanyak 52,9%, hasil pengamatan keseimbangan hasil 

pemangkasan rambut memiliki kemampuan yang cukup dengan skor 2 sebanyak 

44,1%, hasil pengamatan kesesuaian hasil pangkas dasar oval dengan desain 

memiliki kemampuan cukup dengan skor 2 sebanyak 50%, dan hasil pengamatan 

ketepatan waktu yang digunakan untuk pemangkasan memiliki kemampuan baik 

dengan skor 3 sebanyak 27,1%. Dari 34 sampel penelitian didapat 7 orang 

(20,59%) memiliki kemampuan tinggi pada praktik pemangkasan dasar oval, 26 

orang (76,47%) memiliki kemampuan cukup, dan 1 orang (2,94%) memiliki 

kemampuan kurang. Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa hasil 

pemangkasan dasar oval SMK Negeri 1 Lubuk Pakam rata-rata tergolong cukup 

sebanyak 26 orang (76,27%). 


