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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kemampuan membentuk sunggar 

dalam pembuatan ukel tekuk siswa kelas XI Tata Kecantikan SMK Negeri 8 Medan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Tata Kecantikan SMK Negeri 8 

Medan total sebanyak 33 orang. Pengambilan sampel digunakan teknik total sampling, 

Sehingga jumlah sampel penelitian adalah 33 orang. Metode pengumpulan data 

menggunakan lembar pengamatan kemampuan membuat sanggul ukel tekuk. Analisis data 

menggunakan teknik deskriptif, uji kesepakatan pengamat dan persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan siswa membuat sanggul ukel tekuk 

diperoleh nilai rata-rata 64,76 dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 50. Hasil 

pengamatan kemampuan secara keseluruhan pada indikator ketepatan membagi rambut 

mayoritas siswa mendapatkan nilai 3 (baik) yaitu sebanyak 16 orang (48,5%), untuk 

ketepatan posisi mengikat rambut bagian belakang mayoritas siswa mendapatkan nilai 3 

(baik) sebanyak 13 orang (39,4%), pada indikator ketepatan membuat sunggar mayoritas 

siswa mendapatkan nilai 2 (cukup) sebanyak 15 orang (45,5%), pada indikator ketepatan 

tinggi sasakan pada sudut telinga mayoritas siswa mendapatkan nilai 2 (cukup) sebanyak 17 

orang (51,5%), pada indikator ketepatan pengambilan lebar lungsen diperoleh mayoritas 

siswa mendapatkan nilai 3 (baik) sebanyak 14 orang (42,4%), pada indikator ketepatan 

memakai cemara bertulang mayoritas siswa mendapatkan nilai 3 (baik) sebanyak 16 orang 

(48,5%), pada indikator ketepatan dalam membentuk cemara pada sanggul ukel tekuk 

mayoritas siswa mendapatkan nilai 2 (cukup) sebanyak 16 orang (48,5%), pada indikator 

ketepatan arah melilitkan lungsen mayoritas siswa mendapatkan nilai 3 (baik) sebanyak 14 

orang (42,4%), pada indikator ketepatan posisi sanggul dan sasakan mayoritas siswa 

mendapatkan nilai 2 (cukup) sebanyak 16 orang (48,5%), pada indikator kesesuaian ukuran 

sanggul ukel tekuk mayoritas siswa mendapatkan nilai 2 (cukup) sebanyak 17 orang (51,5%). 

Berdasarkan hasil nilai rata-rata pengamat per indikator bahwa nilai rata-rata seluruh sampel 

paling rendah terdapat pada indikator ke 5 yaitu Ketepatan Pengambilan Lebar Lungsen 

dengan skor rata-rata 2,18 sedangkan skor yang paling tinggi terdapat pada indikator ke 1 

yaitu l Ketepatan membagi rambut dengan skor rata-rata 3,21. Tetapi secara keseluruhan hasil 

kemampuan membuat sanggul ukel tekuk yang diperoleh siswa seluruhnya masih cukup baik. 

Dengan demikian, disimpulkan bahwa kemampuan membuat sanggul ukel tekuk pada siswa 

kelas XI Tata Kecantikan SMK Negeri 8 Medan cenderung Cukup sebanyak 19 orang yaitu 

57,6% . 

 
 


