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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

Keterampilan melakukan perawatan tangan  (manicure) siswa kelas X 

SMK Negeri 1 Beringin adalah sebanyak 0 orang siswa (0%) memperoleh hasil 

yang sangat baik, 8 orang siswa (21,6%) memperoleh hasil yang baik, 29 orang 

siswa (78,4%) memperoleh hasil yang cukup baik, 0 orang siswa (0%) 

memperoleh hasil yang rendah. Rata-rata keterampilan melakukan perawatan 

tangan (manicure) pada: (1)Indikator melakukan persiapan area kerja 2,30. 

(2)indikator melakukan persiapan operator diperoleh rata-rata 2,55. (3)Indikator 

melakukan persiapan klien/model diperoleh rata-rata 2,42. (4)Indikator 

Pembersihan diperoleh rata-rata 2,64. (5) Indikator melakukan anamnes diperoleh 

rata-rata 2,46. (6)Indikator merendam dan menyikat diperoleh rata-rata 2,72. 

(7)Indikator membentuk dan mengikir kuku tangan diperoleh rata-rata 2,36. 

(8)Indikator membersihkan kutikula diperoleh rata-rata 2,18. (9)Indikator 

mengkilatkan kuku dengan nail buffer diperoleh rata-rata 2,34. (10)Indikator 

melakukan pengolesan massage cream dengan gerakan effleurage diperoleh rata-

rata 2,45. (11)Indikator melakukan teknik pengurutan friction  diperoleh rata-rata 

2,47. (12)Indikator melakukan teknik pengurutan petrisage  diperoleh rata-rata 

2,45. (13)Indikator melakukan teknik pengurutan tapotage  diperoleh rata-rata 
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2,27. (14)Indikator melakukan teknik pengurutan vibratie  diperoleh rata-rata 

2,43. (15)Indikator melakukan pembersihan massage cream diperoleh rata-rata 

2,43. (16)Indikator pengaplikasian vitamin kuku diperoleh rata-rata 2,26. 

(17)Indikator berkemas diperoleh rata-rata 2,30. Maka keterampilan melakukan 

perawatan tangan (manicure) siswa tata kecantikan SMK Negeri 1 Beringin 

tergolong cukup sebanyak 78,4%, yang memiliki skor rata-rata hasil praktek 

dengan skor 152 dan skor terendah 111. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka saran yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru SMK Negeri 1 Beringin diharapkan dapat memberikan 

penguasaan yang lebih pada praktek perawatan tangan  (manicure) kepada 

siswa sehingga siswa mampu melakukan praktek perawatan tangan  

(manicure) sebaik mungkin sehingga mencapai ketuntasan pada tujuh 

belas indikator penilaian khususnya pada indikator membersihkan 

kutikula.  

2. Bagi siswa agar lebih menguasai teori dan lebih sering melakukan latihan 

agar terampil dalam melakukan praktek perawatan tangan  (manicure). 

3. Fasilitas sekolah lebih dilengkapi seperti manicure set, nail brush, emory 

boards, nail buffer, bantalan jari, sterilizer, nail dryer, vitamin kuku, dan 

nail polish remover.  

 

 


