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ABSTRAK 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hasil Pratata Rambut Dasar 
Pada Rambut Pendek Siswa SMK Negeri 8 Medan. Penelitian ini dilaksanakan 
pada bulan November 2015. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 
hasil pratata rambut dasar pada rambut pendek. Sampel penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XI Tata Kecantikan Rambut SMK Negeri 8 Medan yang 
berjumlah 36 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling 
yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan seluruh populasi menjadi objek 
penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah lembar pengamatan. 
 Data hasil pratata rambut dasar pada rambut pendek diperoleh dengan 
lembar pengamatan. Untuk melihat lembar pengamatan dapat dilakukan 
menjaring data, maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan yang diberikan 
kepada para ahli untuk melihat kelayakan isi. Kemudian melakukan uji 
kesepakatan pengamat yang dilakukan oleh 3 orang pengamat. Dari hasil dari 
kesepakatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 
penilaian antara ketiga pengamat, dimana Fobservasi< Ftabel atau 0,54<3,10 sehingga 
lembar pengamatan layak digunakan untuk menjaring data penelitian yang 
sebenarnya. 
 Pada nilai perindikator pertama melakukan pemartingan pratata rambut 
dasar yang mendapatkan skor 4 hanya 9 orang (25 %), skor 3 sebanyak 23 orang 
(63,89), skor 2 sebanyak  4 orang (11,11%). Pada indikator kedua pengaplikasian 
kosmetik yang mendapatkan skor 4 sebanyak 3 orang (8,33%), skor 3 sebanyak 
27 orang (75%), skor 2 sebanyak 6 orang (16,67%). Pada indikator ketiga proses 
penggulungan rambut mendaptkn skor 4 sebanyak 4 orang (11,11%), skor 3 
sebanyak 29 orang (80,56%), skor 3 sebanyak 3 orang (8,33%). Pada indikator 
keempat hasil pratata rambut dasar mendapat skor 4 sebanyak 7 orang (19,44%), 
skor 3 sebanyak 27 orang (75%), skor 2 sebanyak 2 orang (5,56%). 
 Berdasarkan nilai rata-rata seluruh sempel hasil pratata rambut dasar pada 
rambut pendek paling rendah terdapat pada indikator pengaplikasian kosmetik 
yaitu dengan skor rata-rata 2,92 sempel sedang pada indikator proses 
penggulungan rambut dengan sekor 3,04 sempel rata-rata tertinggi terletak pada 
indikator melakukan pemartingan rambut dan hasil pratata rambut dengan skor 
3,14. 

Pada uji kecenderungan dari 36 sampel penelitian menujukan bahwa 
tingkat kecenderungan hasil pratata rambut dasar pada rambut pendek diperoleh 7 
orang (19,44%) sangat baik, 27 orang (75%) baik, 2 orang (5,56%) cukup. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil pratata rambut dasar pada 
rambut pendek pada siswa SMK Negeri 8 Medan rata–rata tergolong mendekati 
baik sebanyak 75%. 
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