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BAB V 

           KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil pratata rambut dasar pada rambut pendek dengan melakukan 

pemartingan pratata rambut dasar didapatkan bahwa rata-rata siswa 

memiliki keterampilan yang baik sebanyak 36,89% yaitu siswa melakukan 

pemartingan sembilan pada pratata rambut dasar yang dimulai dari bagian 

depan pada pemartingan pertama dengan membagi rambut secara lurus 

yang dimulai dari bagian depan sampai kebelakang dan pada bagian 

belakang di mulai dari atas kuping. 

2. Hasil pratata rambut dasar pada rambut pendek dengan pengaplikasian 

kosmetik didapatkan bahwa rata-rata siswa memiliki keterampilan baik 

sebanyak 75% yaitu siswa ketepat dalam pemberian kosmetik pratata 

rambut yang disemprotkan section demi section  atau selapis demi selapis 

pada bagian batang rambut secara merata. 

3. Hasil pratata rambut dasar pada rambut pendek dengan Proses 

Penggulungan Rambut didapatkan bahwa rata-rata siswa memiliki 

keterampilan baik sebanyak 80,56% dengan melakukan penggulungan 

rambut dimulai pada parting pertama dimulai dari bagian depan dengam 

pengambilan section demi section digulung dengan kencang atau tidak 

longgar dari bagian ujung rambut sampai ke pangkal rambut. 
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4. Hasil pratata rambut dasar pada rambut pendek dengan hasil pratata 

rambut didapatkan bahwa rata-rata siswa memiliki keterampilan baik 

sebanyak 75 % dengan memperatikan ketepatan hasil pratata rambut dasar 

dengan kerapian dan kesesuaian penatan rambut yang dihasilkan pada 

pratata rambut dasar tergulung dengan rapi  dan tidak ada yang keluar – 

keluar atau tidak tergulung. 

 
B. Saran 

  Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka saran yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi para guru diharapkan memberikan penguasaan praktek kepada siswa 

tentang pratata rambut dasar pada rambut pendek yang dimana dapat 

diperhatikan dalam melakukan pemartingan 9 dalam pratata rambut dasar, 

pengaplikasian kosmetik yang dilkaukan section demi section secara merata, 

proses penggulungan rambut pada pemartingan pertama yang dimulai pada 

bagian depan yang digulung dari ujung sampai ke panggkal rambut, hasil 

pratata rambut yang dihasilkan dari original set. 

2. Diharapkan kepada siswa agar lebih menguasai teori pratata rambut dasar 

pada rambut pendek dengan teknik original set dengan pemperhatikan 

pembagian dalam pemartingan, pengaplikasian kosmetik, proses 

penggulungan rambut dan hasil pratata rambut dengan teknik original set.  

 


