
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Tingkat pengetahuan karakteristik kulit (Struktur, jenis dan warna kulit) siswa 

yang berada pada kategori tinggi sebanyak 1 orang (2,86%). Tingkat 

pengetahuan karakteristik kulit siswa yang berada pada kategori cukup 

sebanyak 32 orang (91,43%). Tingkat pengetahuan karakteristik kulit siswa 

yang berada pada kategori kurang sebanyak 2 orang (5,71%). Tingkat 

pengetahuan karakteristik kulit siswa yang berada pada kategori rendah tidak 

ada (0,00%). Dapat disimpulkan bahwa tingkat kecenderungan pengetahuan 

karakteristik kulit siswa kelas X SMK Negeri 8 Medan cenderung cukup. 

2. Tingkat pemilihan kosmetik foundation yang berada pada kategori tinggi 

sebanyak tidak ada (0,00%). Tingkat pemilihan kosmetik foundation yang 

berada pada kategori cukup sebanyak 21 orang (60,00%). Tingkat pemilihan 

kosmetik foundation yang berada pada kategori kurang sebanyak 14 orang 

(40,00%). Tingkat pemilihan kosmetik foundation yang berada pada kategori 

rendah tidak ada (0,00%). Dapat disimpulkan bahwa tingkat kecenderungan 

pemilihan kosmetik foundation siswa kelas X SMK Negeri 8 Medan 

cenderung cukup. 

3. Terdapat  hubungan  antara  pengetahuan  karakteristik  kulit dengan 
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pemilihan kosmetik foundation  pada mata pelajaran dasar kecantikan kulit  

siswa kelas X SMK Negeri 8 Medan. Hal ini dibuktikan dari nilai  

dan nilai  dimana . 

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pengetahuan karakteristik 

kulit cenderung cukup dan hasil pemilihan kosmetik foundation  cenderung 

cukup. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

berarti antara pengetahuan karakteristik kulit dengan pemilihan kosmetik 

foundation pada mata pelajaran dasar kecantikan kulit siswa kelas X SMK Negeri 

8 Medan. Hal ini menunjukan bahwa siswa sudah campu mampu untuk 

mengenali jenis  dan warna kulit sehingga siswa cukup mampu memilih kosmetik 

foundation pada rias wajah. 

 

C. Saran 

1. Bagi para guru diharapkan semakin banyak memberikan latihan rias wajah 

kepada siswa dengan karakteristik wajah yang berberda. 

2. Bagi para siswa tata kecantikan diharapkan untuk lebih meningkatkan cara 

belajar untuk mengenali karakteristik kulit dan kosmetik foundation yang 

akan digunakan. 

3. Hendaknya pihak sekolah maupun wali kelas meningkatkan sarana belajar 

siswa yang dapat meningkatkan kreatifitas siswa dalam hal rias wajah. 

 


