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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pengetahuan warna siswa kelas XII Tata Kecantikan SMK Negeri 1 

Beringin berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat 

kecenderungan pengetahuan warna siswa yaitu 63,3%. Dengan rata-rata 

3,6 serta standart deviasi 3,81. Siswa yang mendapat skor tinggi sebanya 

11 orang (36,7%) serta siswa yang mendapat skor baik sebanyak 19 siswa 

(63,3%). 

2. Hasil pengaplikasian eyeshadow rias fantasi siswa kelas XII Tata 

Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin berada pada kategori baik. Hal ini 

dapat dilihat dari tingkat kecenderungan hasil pengaplikasian eyeshadow 

rias fantasi siswa yaitu 66,7%. Dengan rata-rata 71,1 dan standart deviasi 

9,1. Siswa yang mendapat skor tinggi sebanyak 4 orang siswa (13,3%) 

serta siswa yang mendapat skor baik sebanyak 20 orang siswa (66,7%) 

sedangkan siswa yang mendapat skor cukup sebanyak 6 orang (20%). 

3. Hasil uji hipotesis menyatakan terdapat hubungan antara  pengetahuan 

warna dengan hasil pengaplikasian eyeshadow rias fantasi pada siswa 

kelas XII Tata Kecantikan SMK Negeri1 Beringin. Hal ini dibuktikan dari 

nilai     = 0,915 dan nilai       = 0,361 dimana     >        dan 

disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. 
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B. SARAN 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka saran yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi para guru diharapkan semakin banyak memberikan latihan 

pengaplikasian eyeshadow pada rias fantasi. 

2. Bagi para siswa diharapkan untuk lebih meningkatkan cara belajar 

dalam hal pengetahuan warna serta pengaplikasian eyshadow pada rias 

fantasi.  

3. Dengan adanya hubungan yang signifikan dan berarti antara 

pengetahuan warna dengan hasil pengaplikasian eyeshadow pada rias 

fantasi, hendaknya pihak sekolah meningkatkan sarana belajar siswa 

yang dapat meningkatkan kemampuan dam kreatifitas siswa.  

4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan semoga penelitian ini dapat 

menjadi referensi untuk mengetahui hasil pengaplikasian eyeshadow 

pada rias fantasi dan dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menambah sampel dan literatur yang lebih banyak untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang lebih baik. 

 

 

 


