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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

Hasil penilaian Penataan Sanggul Gelung Malang yang dinilai oleh tiga 

observer (pengamat) tentang indikator letak sanggul gelung malang berada di 

puncak kepala diperoleh rata-rata siswa memiliki keterampilan amat baik dengan 

mendapat skor 4 sebanyak 51,6% (16 org). Sanggul Gelung Malang dengan 

indikator bentuk sanggul  gelung malang menyerupai angka delapan diperoleh 

rata-rata siswa memiliki keterampilan amat baik mendapat skor 4 sebanyak 54,8% 

(17 0rg). Sanggul Gelung Malang yang dilakukan siswa dengan indikator ukuran 

bentuk sanggul gelung malang sama antara kiri dan kanan diperoleh rata-rata 

siswa memiliki keterampilan baik dengan mendapat skor 3 sebanyak 58,1% (18 

org).Sanggul Gelung Malang yang dilakukan siswa dengan indikator penggunaan 

ornamen sanggul gelung malang diperoleh diperoleh rata-rata siswa memiliki 

keterampilan baik dengan mendapat skor 3 sebanyak 61,3% (19 org). Sanggul 

Gelung Malang yang dilakukan siswa dengan indikator hasil penataan sanggul 

gelung malang  diperoleh rata-rata siswa memiliki keterampilan baik dengan 

mendapat skor 3 sebanyak 54,8% (17 org). Sanggul Gelung Malang yang 

dilakukan siswa dengan indikator ketepatan waktu diperoleh rata-rata siswa 

memiliki keterampilan baik dengan mendapat skor 3 sebanyak 51,6% (16 org). 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebanyak 8 orang (25,8%) 
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mendapatkan hasil sanggul yang tinggi, dan 23 orang (74,2%) mendapatkan hasil 

penataan sanggul cukup, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa hasil 

penataan sanggul gelung malang pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Lubuk 

Pakam rata-rata tergolong cukup sebanyak 74,2 %. 

 

B. Saran 

  Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka saran yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penataan sanggul tradisional dan kreatif siswa mengalami berbagai 

kesulitan. Oleh sebab itu, diharapkan siswa jurusan tata kecantikan rambut 

SMK Negeri 1 Lubuk Pakam lebih meningkatkan pengetahuan tentang 

penataan sanggul tradisional dengan mencari di internet (youtube, browsing, 

pdf, google, dsb) buku, majalah selain itu juga harus sering melakukan praktek 

penataan sanggul gelung malang.  

2. Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, khususnya kepada para guru 

sebagai orang yang paling dekat dengan siswa disarankan untuk lebih 

memahami dan mempelajari kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ketika 

melakukan penataan sanggul tradisional khususnya sanggul gelung malang, 

sehingga dapat membantu siswa untuk meningkatkan hasil praktek siswa 

dalam sanggul gelung malang.    


