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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

Pada bab V ini penulis menguraikan kesimpulan dan rekomendasi yang akan 

disusun berdasarkan seluruh kegiatan penelitian tentang manfaat hasil belajar nail art 

sebagai kesiapan menjadi nail stylist pada peserta didik SMK Negeri 9 Bandung. 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini dibuat berdasarkan pada tujuan penelitian, hasil 

pengolahan data, dan pembahasan hasil penelitian yang dapat dikemukakan sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Hasil Belajar Nail Art yang Berkaitan dengan Kemampuan Penguasaan 

Konsep Dasar Merias Kuku sebagai Kesiapan menjadi  Nail Stylist. 

 

Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar nail art ditinjau dari 

kemampuan penguasaan konsep dasar merias kuku sebagai kesiapan menjadi nail 

stylist menunjukkan sebagian besar responden mengetahui manfaat pengetahuan 

merias kuku (nail art) untuk memperoleh tampilan kuku yang indah, menyatakan 

pengetahuan pemilihan tema dapat memilih tema flora untuk acara ulang tahun 

sebagai kesiapan menjadi nail stylist, sedangkan lebih dari setengahnya responden 

mengetahui manfaat pengetahuan pemilihan kualitas cat kuku yang baik untuk 

menghasilkan kuku dengan tampilan yang cantik sebagai kesiapan menjadi nail stylist. 

 Temuan penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari kemampuan penguasaan 

konsep dasar merias kuku sebagian besar responden sudah memahami manfaat materi 

teori merias kuku (nail art) sebagai kesiapan menjadi nail stylist, responden 

menunjukkan kesiapan mereka dalam menerima materi mengenai konsep dasar merias 

kuku (nail art), sehingga dapat melaksanakan praktek merias kuku dengan baik yang 

bermanfaat untuk menjadi nail stylist .  

2. Manfaat Hasil Belajar Nail Art yang Berkaitan dengan Kemampuan Penguasaan 

Diagnosis Tangan dan Kuku sebagai Kesiapan menjadi Nail Stylist. 
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Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar nail art ditinjau dari 

kemampuan penguasaan diagnosis tangan dan kuku menunjukkan bahwa lebih dari 

setengahnya, mengetahui manfaat pengetahuan bentuk kuku supaya dapat 

mempermudah untuk menentukan model kuku yang ideal bagi klien, mengetahui 

manfaat pengetahuan bentuk kuku oval merupakan bentuk kuku ideal yang dapat 

dihiasi melalui berbagai macam teknik nail art, berlatih mendiagnosis tangan dan 

kuku agar dapat merias kuku sesuai dengan kondisi tangan dan kuku klien sebagai 

kesiapan menjadi nail stylist. Setengahnya  dari responden mengetahui manfaat 

pengetahuan diagnosis tangan dan kuku untuk menentukan tindakan perawatan yang 

dapat dilakukan dan riasan yang sesuai sebagai kesiapan menjadi nail stylist. Sebagian 

kecil responden masih kurang memahami diagnosis tangan dan kuku sebagai kesiapan 

menjadi nail stylist. 

Temuan penelitian berdasarkan kemampuan penguasaan diagnosis tangan dan 

kuku menunjukkan bahwa responden sudah dapat menerima dan memahami manfaat 

materi merias kuku (nail art) dengan baik, sehingga responden mampu mendiagnosis 

tangan dan kuku sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk menjadi nail stylist. 

3. Manfaat Hasil Belajar Nail Art yang Berkaitan dengan Kemampuan Penguasaan  

Peralatan, Bahan dan Kosmetika sebagai Kesiapan menjadi  Nail Stylist. 

 

Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar nail art ditinjau dari 

kemampuan penguasaan peralatan, bahan dan kosmetika sebagian besar responden 

mengetahui manfaat pengetahuan peralatan merias kuku agar dapat dipergunakan 

sesuai dengan fungsinya, mengetahui emery board kegunaanya untuk mengikir kuku 

sebagai kesiapan menjadi nail stylist.  

Temuan penelitian ditinjau dari kemampuan penguasaan  peralatan, bahan dan 

kosmetika menunjukkan bahwa responden sudah mengetahui manfaat kegunaan atau 

fungsi peralatan, bahan dan kosmetika merias kuku (nail art),sehingga responden 

dapat menggunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya dengan baik untuk 

menjadi nail stylist.  

4. Manfaat Hasil Belajar Nail Art yang Berkaitan dengan Kemampuan Penguasaan  

Teknik Merias Kuku (Nail Art) sebagai Kesiapan menjadi  Nail Stylist. 
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Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar nail art ditinjau dari 

kemampuan penguasaan  teknik merias kuku (nail art) menunjukkan lebih dari 

setengahnya responden terampil serta mampu merias kuku (nail art) dengan teknik 

merias yang diinginkan.  

Temuan penelitian ditinjau dari kemampuan penguasaan  teknik merias kuku 

(nail art) menunjukkan bahwa responden sudah terampil atau mampu membuat merias 

kuku (nail art) yang sesuai dengan teknik kerja merias kuku (nail art) sebagai 

kesiapan menjadi nail stylist.  

5. Manfaat Hasil Belajar Nail Art yang Berkaitan dengan Kemampuan Penguasaan 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja sebagai Kesiapan menjadi  Nail Stylist. 

Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar nail art ditinjau dari 

kemampuan penguasaan kemampuan penguasaan keselamatan dan kesehatan kerja 

menunjukkan bahwa sebagian besar mengetahui manfaat keselamatan dan kesehatan 

kerja sebagai kesiapan menjadi nail stylist.  

Temuan penelitian berdasarkan kemampuan penguasaan keselamatan dan 

kesehatan kerja menunjukkan bahwa responden sudah memahami manfaat materi 

keselamatan dan kesehatan kerja merias kuku (nail art), sehingga responden mampu 

merias kuku dengan prosedur K3 sebagai kesiapan menjadi nail stylist. 

B. Rekomendasi  

Rekomendasi hasil penelitian disusun berdasarkan pada kesimpulan dan 

implikasi hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. Rekomendasi yang 

penulis ajukan sekiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan, yaitu:  

1. Peserta Didik kelas X Program Keahlian Tata Kecantikan Kulit SMK Negeri 9 

Bandung Tahun Ajaran 2012/2013 dari hasil penelitian ini,  diharapkan dapat 

dijadikan bahan informasi bahwa hasil bermanfaat untuk peserta didik sebagai 

kesiapan menjadi nail stylist. Hasil yang telah dicapai hendaknya dapat 

diimplemantasikan dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan 
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dengan cara banyak berlatih merias kuku (nail art) sehingga peserta didik lebih 

siap bekerja menjadi nail stylist. 

 

 

2. Staf pengajar (guru) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam  proses 

pembelajaran materi mata diklat merias kuku (nail art), untuk  lebih meningkatkan  

motivasi pada peserta didik, agar siap mengkondisikan diri ke arah pengembangan, 

pemahaman dan sikap positif terhadap keterampilan merias kuku (nail art) yang 

dapat mendorong kesiapan peserta didik menjadi nail stylist.  

3.  Peneliti lain 

Rekomendasi ditujukan kepada peneliti lanjutan terutama dalam pengembangan 

materi nail art sebagai kesiapan menjadi nail stylist. Peneliti dapat 

mengembangkan materi merias kuku dengan mencari lebih banyak sumber dan data 

baik itu melalui studi kepustakan ataupun dari berbagai situs intenet, serta dari 

salon-salon kecantikan dengan pengetahuan yang berhubungan dengan merias kuku 

(nail art), karena perkembangan nail art ini dari waktu ke waktu terus berkembang 

dan sesuai dengan tren masa kini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


