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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

Kemampuan siswa kelas XI Jurusan Tata Kecantikan Rambut dalam 

melakukan penataan rambut modifikasi sebanyak 11 orang (34,62%)  berada pada 

kategori cukup baik, 11 orang (34,38%) kategori baik, 1 orang (3%) sangat baik 

dan 9 orang (28%) kurang baik. Dimana skor tertinggi siswa sebesar 26,33 dan 

skor terendah sebesar 19,33. Nilai rata-rata  siswa sebesar 21,81 tergolong cukup 

baik berdasarkan dari tabel tingkat Kecenderungan kemampuan penataan rambut 

modifikasi.  

Hasil ini menunjukkan bahwa siswa kurang mampu melakukan penataan 

rambut modifikasi dan jumlah siswa yang mendapat nilai kurang baik berkurang 

yaitu 9 orang (28%) dapat dilihat dari persentase hasil penilaian dari tahun 

sebelumnya 2013/2014 ada 12 orang (39%) dan pada tahun 2014/2015 ada 10 

orang (31%). Terutama pada indikator 1 teknik penyasakan menenun masih ada 

siswa yang masih mendapat skor 1 dimana siswa belum tepat didalam teknik 

penyasakan, dan sebagian siswa juga belum tepat pada pengetahuan membentuk 

rambut pada indikator 6. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diberikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada siswa kelas XI jurusan tata kecantikan rambut hendaknya 

dapat meningkatkan kemampuan penataan rambut modifikasi up style pola 

back mess teknik menenun dengan melakukan latihan pengulangan. 

2. Diharapkan siswa banyak membaca sehingga siswa memperoleh 

penghetahuan didalam teori maupun didalam pengaplikasian praktek 

terutama pada teknik penyasakan menenun dan ketepatan didalam 

membentuk rambut , karena didalam penataan rambut modifikasi teknik 

penyasakan itu harus lebih dikuasai sehingga membantu didalam ketepatan 

membentuk rambut. 

3. Diharapkan agar siswa tidak lupa untuk menerapkan pengetahuan 

pengaplikasian hair spray yang kelihatan masalah kecil tetapi sangat 

menunjang didalam keberhasilan penataan rambut modifikasi. 

4. Menuntun siswa untuk melakukan latihan-latihan berupa pengulangan yang 

dilakukan sebagai tugas rumah, dan mengumpulkan data dokumentasi hasil 

latihan dirumah. 

5. Untuk penelitian selanjutkan diharapkan dapat meneliti variabel lain guna 

untuk memberi masukan yang bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya 

dalam peningkatan kemampuan penataan rambut modifikasi up style pola 

back mess dengan teknik menenun. 


