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BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan saran pada bab ini disusun berdasarkan seluruh kegiatan 

penelitian tentang Manfaat Hasil Pelatihan Totok Wajah Meridian sebagai 

Kesiapan Menjadi Beauty Therapist pada alumni pelatihan Lembaga Rumah 

Cantik Wulan. 

 

A. Simpulan  

Simpulan ini dibuat berdasarkan pada tujuan penelitian, pertanyaan 

penelitian, pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian yang dikemukakan 

dalam uraian berikut ini: 

 

1. Manfaat hasil pelatihan totok wajah meridian ditinjau dari indikator 

konsep dasar totok wajah meridian,  sejarah totok wajah meridian dan 

titik meridian pada anatomi wajah sebagai kesiapan menjadi beauty 

therapist. 
Hasil penelitian manfaat hasil pelatihan totok wajah meridian ditinjau 

dari indikator konsep dasar totok wajah meridian,  sejarah totok wajah meridian 

dan titik meridian pada anatomi wajah, garis besar dari konsep tersebut meliputi 

pengertian totok wajah, pengertian meridian, sejarah totok wajah meridian dan 

nama titik meridian pada anatomi wajah beserta letak dan manfaatnya. 

Pengetahuan tersebut harus dirasakan manfaatnya oleh warga belajar sebagai 

kesiapan menjadi beauty therapist. 

Temuan hasil penelitian menunjukan bahwa pada umumnya lebih dari 

setengahnya warga belajar merasakan manfaat dari pelatihan totok wajah sebagai 

kesiapan menjadi beauty therapist, mengenai totok wajah meridian,  sejarah totok 

wajah meridian dan titik meridian pada anatomi wajah. Temuan ini dimungkinkan 

terjadi karena adanya faktor kemampuan warga belajar dalam menyerap 

pengetahuan sehingga memudahkan warga belajar dalam mengetahui dan 

memahami mengenai materi yang telah dipelajari. 
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2. Manfaat hasil pelatihan totok wajah meridian ditinjau dari indikator 

pengetahuan diagnosis kulit wajah sebagai kesiapan menjadi beauty 

therapist. 

Hasil penelitian manfaat hasil pelatihan totok wajah meridian ditinjau 

dari indikator pengetahuan diagnosis kulit wajah, garis besar pengetahuan tersebut 

meliputi pengertian diagnosis kulit wajah, tahapan pelaksanaan diagnosis kulit 

wajah dan macam-macam jenis kulit wajah. Pengetahuan tersebut harus dirasakan 

manfaatnya oleh warga belajar sebagai kesiapan menjadi beauty therapist. 

Temuan hasil penelitian menunjukan bahwa pada umumnya lebih dari 

setengahnya warga belajar merasakan manfaat dari pelatihan totok wajah sebagai 

kesiapan menjadi beauty therapist, mengenai pengertian diagnosis kulit wajah, 

tahapan pelaksanaan diagnosis kulit wajah dan macam-macam jenis kulit wajah. 

Temuan ini dimungkinkan terjadi karena adanya faktor kemampuan warga belajar 

dalam menyerap pengetahuan sehingga memudahkan warga belajar dalam 

mengetahui dan memahami mengenai materi yang telah dipelajari. 

 

3. Manfaathasil pelatihan totok wajah ditinjau dari indikator pengetahuan 

kosmetika (alat, bahan dan lenan) totok wajah sebagai kesiapan menjadi 

beauty therapist. 

Hasil penelitian manfaat hasil pelatihan totok wajah meridian ditinjau 

dari indikator pengetahuan kosmetika (alat, bahan dan lenan) totok wajah, garis 

besar pengetahuan tersebut meliputi pengertian kosmetika, macam-macam alat, 

bahan dan lenan totok wajah beserta kegunaannya. Pengetahuan tersebut harus 

dirasakan manfaatnya oleh warga belajar sebagai kesiapan menjadi beauty 

therapist. 

Temuan hasil penelitian menunjukan bahwa pada umumnya lebih dari 

setengahnya warga belajar merasakan manfaat dari pelatihan totok wajah sebagai 

kesiapan menjadi beauty therapist, mengenai pengertian kosmetika, macam-

macam alat, bahan dan lenan totok wajah beserta kegunaannya. Temuan ini 

dimungkinkan terjadi karena adanya faktor kemampuan warga belajar dalam 

menyerap pengetahuan sehingga memudahkan warga belajar dalam mengetahui, 

memahami dan mengaplikasikan mengenai materi yang telah dipelajari. 
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4. Manfaat hasil pelatihan totok wajah ditinjau dari indikator keterampilan 

melakukan teknik dasar pemijatan dalam pembersihan wajah sebagai 

kesiapan menjadi beauty therapist. 

Hasil penelitian manfaat hasil pelatihan totok wajah meridian ditinjau 

dari indikator keterampilan melakukan teknik dasar pemijatan dalam pembersihan 

wajah, garis besar keterampilan tersebut dibekali dengan pengetahuan mengenai 

macam-macam teknik dasar pemijatan beserta manfaatnya dan tahap pembersihan 

wajah. Pengetahuan tersebut harus dirasakan manfaatnya oleh warga belajar 

sebagai kesiapan menjadi beauty therapist. 

Temuan hasil penelitian menunjukan bahwa pada umumnya lebih dari 

setengahnya warga belajar merasakan manfaat dari pelatihan totok wajah sebagai 

kesiapan menjadi beauty therapist, mengenai macam-macam teknik dasar 

pemijatan beserta manfaatnya dan tahap pembersihan wajah. Temuan ini 

dimungkinkan terjadi karena adanya faktor dalam diri dan kemampuan warga 

belajar dalam menyerap pengetahuan untuk menjadi beauty therapist profesional. 

 

5. Manfaat hasil pelatihan totok wajah ditinjau dari indikator keterampilan 

melakukan teknik totok wajah meridian sebagai kesiapan menjadi beauty 

therapist. 

Hasil penelitian manfaat hasil pelatihan totok wajah meridian ditinjau 

dari indikator keterampilan melakukan teknik totok wajah meridian, garis besar 

keterampilan tersebut dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai 

tahapan pelaksanaan totok wajah tahap satu hingga tahap dua puluh satu. 

Pengetahuan tersebut harus dirasakan manfaatnya oleh warga belajar sebagai 

kesiapan menjadi beauty therapist. 

Temuan hasil penelitian menunjukan bahwa pada umumnya kurang dari 

setengahnya warga belajar merasakan manfaat dari pelatihan totok wajah sebagai 

kesiapan menjadi beauty therapist, mengenai tahapan pelaksanaan totok wajah 

tahap satu hingga tahap dua puluh satu. Temuan ini dimungkinkan terjadi karena 

adanya faktor dalam diri dan kemampuan warga belajar dalam menyerap 

pengetahuan untuk menjadi beauty therapist profesional. 
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B. Saran  

Saran hasil penelitian disusun berdasarkan simpulan dan implikasi hasil 

penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. Saran yang penulis ajukan 

sekiranya dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu: 

Warga belajar Rumah Cantik Wulan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan sebagai beauty therapist 

profesional, hasil yang diharapkan dapat memotivasi agar mampu meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan dalam perawatan wajah khususnya totok wajah 

dengan cara mengembangkan serta menggali potensi diri. 

 

 


