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ABSTRAK

Lilis Jubaedah, dkk. Perbedaan Hasil Pangkasan Increase-Layered Form
antara yang menggunakan Alat Pemangkasan Gunting, Clipper dan Shaper

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh rrana Adakah Perbedaan Hasil
Pangkasan Increase-Layered Form antara )'ang menggunakan Alat Pemangkasan

Gunting, Clipper dan Shaper Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Tata Kecantikan

Rambut, Gedung H Lantai 3 Ruang 307, pada tahun 2013, metode ini menggunakan

metode seksperimen kuasi, dengan sampel 30 orang yang dibagi atas 3 kelompok masing-

masing kelompok eksperime;r terdiri dari l0 orang . Pengukuran responden menggunakan

tes keterampilan pangkas rambut pada keterampilan yang dimiliki peserta.

Untuk mengetahui kent.rrmalan dan homogenitas sampel digunakan rumus Liliefors
dimana L0 > Lt yaitu 0,190> 0,186 untuk kelompok eksperimen dan control L0 > Lt yaitu

: 0,190 > 0,163. Ini berarti kedua kelompok berdistribusi normal.

Hasil pengujian homogenitas diperoleh Fh :0,85 - 2, l5 Fhitung : 0,82. Maka F

hitung berada didaerah penerimaan yaitu : 0,485 <0,62<2.15 maka Ho diterima. Jadi

kedua sampel tersebut homogeny, dan dapat dilaksanakan menggunakan uji F. satu jalan

.Dari hasil penelitian dengan uji F satu jalan, dimana perhitungan dengan taralsignifikan

(a) diperoleh : 0.05, sedangkan P value = 0.000 ini menunjukkan bahwq yaitu 0,00 <

0,05 dengan demikian maka H0 diterima, Kesimpulan Terdapat perbedaan hasil

pemangkasan increase-layered Form antaru yang menggunakan alat pemangkasan

gunting, Razor dan shaper.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan zaman, salah stau yang banyak dibutuhkan manusia

adalah bagaimana merawat dan menaca rambutnya agar terlihat penampilan yang menarik,

karena seperti kita ketahui bahrva rambr-rt nrerupakan mahkota khususnya untuk kaum

wanita, tidak tertutup kemungkinan saat ini priapun membutuhkan penampilan yang

prima.

Pemangkasan rambut merupakan satu tahap yang amat penting dalam proses

p€nataan rambt secara keselurL,han. Pemangkasan yang tepat dan baik, tidak saja akan

memperindah pandangan bentuk seseorang secara keseluruhan, melainkan juga akan

memudahkan pengaturan dan penataan rambut menurut desain yang dikehendaki.

Rambut memegang peranan penting dalam menunjang penampilan wanita maupun

pria. Kesehatan dan kecantikan rambut bukan hanya dimonopoli oleh kaum wanita saja,

tetapi saat ini kaum priapun telah menyadari pentingnya melakukan perawatan rambut dan

kulit kepala bagi mereka yang ingin tetap kelihatan cantik, tarnpan dan awet muda.

Keadaan rambut yang tidak terawat akan berakibat buruk pada rambut seperti rambut

menjadi kusam, berbelah pada ujungnya, rontok dan tumbuhnya uban yang terlalu dini.

Keadaan rambut seperti tersebut di atas selain dapat mengurani penampilan, juga dapat

membuat s€seorang nampak lebih tua dari usia sebenamya. Pemeliharaan dan perawatan

rambut mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, salah satu bentuk pemeliharaan

dan perawatan rambut adalah dengan memangkas rambut
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Kondisi rambut yang kurang baik, dapat di atasi dengan kegiatan yang meliputi,

pembersihan atau pencucian rambut, memangkas, mengeriting, mewarnai rambut dan

menata rambut. Proses perawatan rambut, pemangkasan dan penataan merupakan

tindakan yang saling mempengaruhi dalam mencapai hasil akhir pemangkasan atau

pengguntingan rambut. Pemangkasan yang tlpat dan baik, tidak saja akan memperindah

pandangan bentuk kepala dan wajah seseorang secara dengan kegiatan yang nreliputi,

pembersihan atau pencucian rambut, memangkas, mengcriting, mewarnai rambut dan

menata rambut. Proses perawatan rambut, pemangkasan dan penataan merupakan

tindakan yang saling mempengaruhi dalam mencapai hasil akhir pemangkasan atau

pengguntingan rambut. Pemangkasan yang tepat dan baik, tidak saja akan memperindah

pandangan bentuk kepala dan wajah seseorang secara keseluruhan, melainkan juga akan

memudahkan pengaturan dan penataan rambut menurut desain yang dikehendaki.

Dalam pemangkasan rambut banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hasil

pemangkasan rambut, yaitu (l)jenis rambut yang dimiliki seseorang, (2) Bentuk wajah (3)

Profesi seseorang (4) metode/teknik pemangkasannya dan, (5) Umur, (6) Alat

pemangkasan , dll. Biasanya seseorang dalam melakukan pemangkasan rambut selain

fakor di atas, peran yang sangat menentukan dalam pemangkasan adalah keterampilan

seseorang dalam melakukan pemangkasan rambut, kemahiran seseorang bisa juga dalam

penggunaan alat-alat pemangkasan seperti penggunaan gunting pangkas, razor, clipper

atau pisau cukurjuga shaper. Dengan menggunakan alat-alat yang canggih tentunya akan

mempen garuhi hasil pemangkaan.

Bidang pemangkasan terdapat berbagai aliran, teknik dan cara yang dikemukakan

oleh para penata rambut terkemuka di dunia. Alat-alat yang digunakan untuk

pemangkasan semakin berkembang, itulah sebabnya maka pada kesempatan ini akan
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dikemukakan teknik dan cara pemangkasan, yang paling praktis dan paling mudah diikuti

sebagai pegangan, dalam memangkas rarnbut. Penulis mengadakan pengamatan terhadap

alal yang digunakan untuk memangkas rambut. Pemangkasan dapat menggunakan Razor'

Gunting dengan gunting bergerigi, atau shape pada model Trap Panjang (lncrea.se Layered

Form).

Banyaknya peralatan pangkas ralnbut y'ang digunakan apakah dapat mempengaruhi

hasil pangkasan ataukah ada perbedaan hasil pangkasan yang didapt, sangatlah sertua

dapat terjadi mengingat bentuk peralatannya yang berbeda. Maka timbullah keinginan

untuk meneliti hasil pangkasan dengan menggunakan berbagai peralatan pangkas rambut,

1.2 ldentifikasiMasalah

Dengan melihat latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan

masalah sebagai berikut: (l) Apakah dengan pemangkasan rambut seseorang akan terlihat

cantik dan menarik/ (2) Apakah dengan laat pemangkasan rambut yang digunakan akan

mempengaruhi hasil pemangkasan/ (3)Apakah dengan teknik-teknik pemangkasan yang

digunakan dalam pemangkasan rambut akan mempengaruh pada hasil yang dicapai?, (4)

Apakah ada pengaruh hasil pembangkasan rambut yang menggunakan alat pangkas

rambut razorl, (5) Apakah ada pengaruh pada hasil pemangkasan rambut wanita yang

menggunakan alat pangkas rarnbut yaitu gunting, (6) Adakah perbedaan hasil

pemangkasan rambut wanita model trap panlang (increase-Layered form) yang

menggunakan alat pangkas rambut gunting, Razor dan shaper?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, serta keterbatasan peneliti dalam

waktu, tenaga dan biaya maka peneliti akan membatasi masalah ini mengenai pengaruh
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jenis alat pemnagkasan rambut terhadap hasil model trap panjang (tncrease-Layered form)

pada teknik vertikal, dengan pembatasan sebagai berikut: Teknik yang digunakan dalam

pemangkasan adalah teknik vertikal; model rambut yang dipilih adalah trap panjang

(increase-Layered form);, Alat pangkas yang digunakan adalah gunting rambut dan razor,

bentuk ramt ut yang dipilih adalah lurus dan berjenis normal.

l.4Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah ada perbedaan hasil belajar keterampilan pangkas rambut model Trap Panjang

(Increase Layered Form) antara yang menggunakan alat gunting rambu! Razor dan

Shaper.

l.5Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain: Sebagai bahan masukan dalam menambah

wawasan ilmu pengetahuan bagi program studi tata rias khususnya pada mata kuliah

Pangkas rambut
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BAB II

KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR

DAN HIPOTESIS

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 ffaUUt ffasil Pemangkasan Rambut model Increas-Layer

Pemangkasan rambut adalah proses mengurangi rambut, meratakan dan

memperpendek dengan menggunakan sisir, gunting , Thining Shears/Razor atau pisau

cukur untuk membentuk rambut menjadi lebih baik. Sedangkan hasil pemangkasan adalah

hasil pengurangar panjang rambut sesuai dengan bentuk t.'ajah. Hasil pemangkasan

dikatakan baik apabila hasil pangkasan memberi kesan bentuk wajah menjadi oval.

'Pemangkasan disebut hair shaping yaitu proses penipisan, meruncingkan dan

memendekkan rambut dengan dengan memalaik sisir, gunting penipis/Razor atau pisau

cukur untuk membentuk rambut menjadi bentuk yang manis dan menarik".

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam memangkas rambut adalah penyesuaian

anlara hasil pemangkasan yang ingin dicapai dengan bentuk wajah, tubuh dan usia model

yang bersangkutan, secara umum dapat dikatakan bahwa menilai kritis "indah" dari hasil

pemangkasan rambut adalah kulit kecuali bila dilihat dari segi rata atau tidaknya tingkatan

hasil pemangkasan, oleh karena itu, garis-garis pemangkasan rambut hendaknya mengikuti

bentuk wajah dengan memperhatikan ketebalan rambut, sifat rambut dan jatuhnya rambut.
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Hasil pangkasan rambut dikatakan baik apabila dapat memberikan kesan bentuk

wajah oval. Untuk memberikan kesan wajah oval dan serasi dengan pribadi klien. Harus

memperhatikan petunjuk-petunjuk sebelum pemangkasan rambut antara lain :

a. Memperhatikan bentuk wajah, seperti bentuk wajah oval, bulat,panjang,

persegi empat, buah peer dan wajik

Sebelum memutuskan untuk potong rambut, sebaiknya cari tahu dulu bentuk

wajah dan potongan rambut yang cocok agar hasilnya maksimal.

Kenalidahulu bentuk wajah dan rambut-rambut peringatannya di bawah ini:

o Bentuk wajah Bulat

Memiliki Ciri-ciri:

- Panjang wajah kurang lebih sama dengan lebar wajah.

- Memiliki bentuk wajah yang lebar pada daerah pipi

Model rambut yang cocok adalah:

- Poni miring dengan layer di bagian samping rvajah.

- Model rambut pendek yang di-styling sleek.

- Model rambut panjang sebahu

Harus dihindari adalah:

- Styling curly.

- Model rambut medium (sepanjang dagu).

- Belahan mmbut tengah

- Model rambut bob pendek yang bervolume

Bentuk Wajah Panjang

Ciri-ciri:
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Panjang wajah lebih lebar daripada lebar wajah.

Kening, tulang pipi, dan rahang memiliki lebar yang sama.

Memiliki tulang pipi yang tegas.

Model rambut yang cocok:

Model rambut bob dan berPoni.

Potongan layer dan styling rambut bergelombang (wavy)

Hindari:

- Model rambut yang terlalu panjang dan lurus (lebih dari sebahu).

Bentuk wajah persegi

Ciri-ciri:

- Panjang wajah sama dengan lebar wajah.

- Bentuk rahang persegi.

Model rambut yang cocok:

- Modet ram but panjang (bergelombang atau keriting) mulai dari rahang ke

bawah.

- Potongan layer samping.

Hindari:

- Belahan rambut tengah.

- Model rambut bob, dan model rambut lurus (tanpa aksen layet arar razor

out).

b. Bentuk tubuh, seperti tinggi, pendek, kurus darr Gemuk

1



Selain usia dan bentuk wajah, bentuk tubuh adalah salah satu faktor yang layak

Anda perhatikan saat menentukan gaya rambut. Tidak. semua orang cocok

berambut pendek atau panjang, keriting atau lurus. Berikut panduan untuk Anda.

o Tubuh Kurus

Potongan rambut selayaknya dapat menampilkan kesan tub'h yang lebih

berisi dari sebenarnya. Anda bisa terlihat feminin dengan panjang rambut

sebahu, berombak dan berlayer. Namun hindari ga)'a rambut yang terlalu

lurus dan panjang karena akan membuat Anda terlihat semakin kurus.

Sementara rambut pendek akan membuat Anda terlihat sangat maskulin.

o Tubuh Gemuk

Potongan rambut tidak terlalu panjang dan berlayer akan membuat Anda

kelihatan lebih kecil dari sesungguhnya. Minta pada hairdresser Anda untuk

memberikan layer di sisi kanan kiri rambut. Hindari potongan rambut terlalu

pendek, terlalu panjang, keriting dan bergelombang karena postur tubuh

Anda akan terlihat semakin besar.

o Tubuh Kecil atau Mungil

Rambut lurus dan halus adalah gaya rarnbut terbaik untuk Anda. Sebaiknya

panjang rambut sedang saja atau pendek dengan layer dan volume di bagian

atas kepala. Hindari rambut terlalu panjang atau terlalu pendek karena akan

membuat kepala Anda terlihat kecil dan mempertegas ukuran tubuh Anda.

. Tubuh Tinggi & Atletis

Bentuk tubuh lalcocok untuk berbagai jenis gaya rambut. Hindari gaya

rambut ekor kuda, gaya rambut seperti itu hanya cocok saat Anda fitness saja'

Rambut yang panjang dan berombak akan membuat Anda tampak feminin

dan 'memperhalus' karakter Anda'

8



c, Usia , apaksh anak-anak, remaja' orang tua

d. Keadaan rambut misalnya tektur halus, sedang dan kasar, dan tipis

tebalnya rambut

e. Profesi atau kegiatan klient

f. Ildim dimana klient tinggal

g. Fashion berupa baju, sepatu yang digunakan

h. Karakter klient, apakah eleganl, high fashion atau tomboy dsbnya

2.1.2 Model Pemangkasan model Trap Panjang (Increase Layered

Form'1.

Berbagai teknik pemangkasan dapat dipelajari baik dengan metode perimeter

ataupun Vipotpoint kedua aliran pemangkasan mempunyai perbeCaan teknik dalam

pemangkasan tetapi keduanya sama-sama menggunakan sudut-sudut pemangkasan

dari 0"-180". Untuk pemangkasan layer ini teknik pemangkasannya mempunyai sudut

pemangkasan > 90o. Biasanya teknik pangkasan layer ini harus melalui kedua teknik

pemangkasan sebelurnnya yaitu Teknik pemangkasan Solid dan Graduation.

I) PROSES PEMANGKASAN LAYER

a. Bentuk (Shape) : Menunjukkan bentuk desain guntingan rambut membulat yang

sesuai dengan bentuk kepala

b. Tekstur/Susunan permukaan rambut: MenamPilkan permukaan rambut yang hidup

dengan jatuhnya ujung-ujung rambut yang tersusun

c. Struktur Kerangka Pemangkasan : setiap kepanjangan rambut jatuh didaerah yang

sama

d. Struktur/Tekstural ;

9



Basic layered mempunyai kepanjangan rambut yang sama

Basic layered tidak mempunyai sudut-sudut dan ketebalan rambut terbagi rata

seluruh kepala

Basic Layered mempunyai sudut Pangkas 90'

2) VARIASI TEKNIK PEMANGKASAN "BASIC LAYERED"

a. l. Hasil pangkasan sama panjang:

Pemangkasan dengan sudut pangkasan 90', menghasilkan pangkasan rambut

yang sama panjang dengan bentuk lengkung (Curvr), sesuai bentuk kepala.

2. Pola pangkas hairline (Luar kedalam)

Pangkasan dengan mempergunakan pola pangkas Hairline, rambut sekeliling

hairline dipangkas terlebih dahulu sesuai dengan (gambar), kemudian dengan

pola tersebut rambut dipangkas dari luar (exterior) kedalam (interior) (gambar2)

;
L.

b. Pangkasan dari dalam keluar (interior ke ekterior)

Pangkasan dilakukan dengan mengambil patokan dari dalam (kepanjangan sesuai

yang diinginkan) kemudian dipangkas arah keluar' (gambarl)

10
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]1,

Pada teknik ini garis desain line akan terbentuk sendiri dan menghasilkan

pangkasan yang halus sekeliling hairline

Pertama-tama dibuat desain pangkasan sepanjang hairliune (Gambarl )

Selanjutnya diambil patokan dari tengah kepala (interior) dengan kepanjangan

sesuai deain, lalu dipangkas menyambung kedesain pangkasan (gamba12)

Dengan garis pola pangkasan cembung (gambar 3) menghasilkan pangkasan

dengan struktur yang penuh.

)\-
F

3

3) Komponen deain Increase Layered.

L Bentuk (Shape)

11
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Perbedaan bentuk antara basic layered dan lncrease layered adalah'l- Pada Basic

layered bentuk pangkasan membulat dan pada Increa.se layered bentuk pangkasan

memanjang

2. Tekstur

Pada hrcrease layered,jacak kepanjangan guntingan rambut, lebih terlihat nyata.

3. Struldur

Pada increase layered. kepanlangan rambut lebih berat pada bagian luar (eksterior)

4. Struktur Tekstur

a. Pada increase loyered tmumnya rambut pada bagian luar lebih panjang

dari bagian dalam

b. Berat ketebalan rambut ditentukan pada panjangnya rambut, jadi pada

increase layered, bagian luar lebih berat.

c. Kepanjangan rambut tersusun dari satu dengan yang lainnya secara rapih,

dengan kepanjangan sesuai desain

4) Teknik Increase Layered.

Teknik pembualan Increase layered adalah: Memangkas dari bagian dalam

kebagian luar dengan mempergunakan patokan pola pangkasan dari dalam

(interior). Rambut diketemukan pada satu garis pola pangkasan. Semakin jauh'

rammbut dari garis pola pangkasan, semakin panjang hasil pangkasannya

9
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5) Bermacam-macam b€ntuk garis pangkasan untuk increase layered

a. Garis Datar (Horisontal)

Garis datar, menghasilkan struktur penuh (ranrbut bersusun penuh)

i. Garis pangkas dan garis pola pangkasan datar.

b. Garis Vertical

Garis vertical menghasilkan struktur rambut (trap). hanya pada bagian luar (ekterior)

(bagian bawah)

c. Garis pangkas dan garis pola pangkasan vertical

d. Garis pola pangkasan sejajar garis pangkas

e Garis Diagonal

l. Garis diagonal panjang kebelakang : menghasilkan struktur rambut (trap)

sedang, terlihat + l/3 bagian dari kepanjangan rambut.

++
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2. Garis diagonal memanjang kemuka, menghasilkan struktur rambut (trap)

banyak kebagian samping

ii. Garis pangkal vertical dan garis pola pangkasan diagonal

f. Garis pangkas jari-jari (radial), pada umumnya berporos pada puncak

kepala

Garis pangkas jari-j ari dan garis pola pangkasan (V) invertion), menghasilkan

struktur rambut (trap) penuh, pendek diatas dan panjang dibagian luar

(exterior)

]t

0

74



2.1.3 Hakikat Alat Pemangkasan Rambut.

Pemangkasan dengan alat pangkas rambut gunting dan razor dapat memberikan

perbdaan pada penampang rambut lurus yaitu:

- Penampang rambut dan irisan/gu ntingan melintang yang dilakukan dengan

gunting akan tampak rambut lurus penampangnya bulat dan folikelnya

lurus,

- Sedangkan irisan/sayatan yang dilakukan dengan razor akan tampak rambut

lurus penampangnya miring/pipih dan folikelnya lurus

Berdasarkan proses pemangkasan rambut yang dilakukan dapat dibedakan dalam system

keadaan kering dan keadaan basah.

Pada dasamya alat digunakan dapat dibedakan dalam emPat alat perlengkapannya, yaitu:

l Berbagai macam gunting, seperti gunting biasa, gunting rnenipis bergerigi pada

salah satu bilah daun guntingnya, gunting bergerigi pada kedua daun guntingnya.

2. Razor atau pisau cukur, yang terdiri dari berbagai bentuk, pisau cukur lurus, pisau

ukur beralat pengaman dengan dua mata pisau dan pisau cukur beralat pengaman

dengan sebuah mata pisau

3. Clippers atau tondeuse, clippers biasa yang digerakkan dengan tangan atau clippers

Iistrik yang digerakkan dengan tenaga listrik

4. Shaper , seperti pisau cukur untuk pemotongan shaggy atau bisa untuk penipisan

rambut.

5. Alat pertengkapan lain seperti : cape, sprayer, sisir, jepit rambut, sikat dan handuk

15



2.1.3 I Alat Pemangkasan Rambut Gunting

Alat pemangkasan ini mulai dikenal sejak tahun 1971, alat ini lebih kecil dari gunting

biasa. Kurang lebih panjangnya 20-40 cm yang tajam dan sekecil mungkin. Gunting ada

bermacam-macam bentuknya dan dari bahan yang bermacam pula baik dari porselin

sampai logam, tapi semua itu tetap sebuah mata pisau yang dikontrol oleh pasangan jari

dan gerakannya dikontrol oleh ibu jari, kedua mata pisau itu digerakkan sesuai dengan

gerakan yang diporosi I mm, ada beberapa gunting yang menggunakan "finger Brace"

yang mana jari kelingking dapat diletakkan Ini berguna untuk keamanan dan

keseimbangan. Pemakaian gunting yang menggunakan "finger Brace" tergantungindividu

si pemakai, dan untuk menjaga kualitas suatu gunting tetap baik dan tahan lama agar

menghindari pengasahan karena be(ahan baik atau tidak suatu gunting tergantung

perawatannya dan untuk diganti, seperti yang dijelaskan dalam metode pemangkasan oleh

pivot point maka untuk memegang gunting yang baik dan benar terdiri dari iangkah-

langkah:

1.5 Csra memegang gunting

Memegang gunting dengan baik adalah salah satu hal penting untuk dapat memangkas

dengan baik dan bekerja lebih cepat

Masukkan jari manis kedalam gunting dan

hadapkan ujung gunting dan hadapkan ujung

gunting kearah ibu jari



Masukkan ibu jari kedalam lubang gunting

yang satu lagi, memasukkannya hanya ujung

jari saja. Ibu jari ini akan mengendalikan

buka tutupnya ujung gunting

Untuk pemangkasan yang lebih mantap, jari

telunjuk dapat diletakkan diatas gunting

Memegang Cunting

Cara mempergunakan gunting yang benar

Bila memangkas rambut menghadap

sebelah kanan tubuh, maka tekan rambut

dengan punggung tangan dan ujung gunting

mengarah kekanan

Bila memangkas rambut menghadap

sebelah kiri tubuh, maka tekan rambut

dengan punggung tangan dan ujung gunting

mengarah kekiri

\\

3



Bila memangkas disebelah kanan tubuh dan

rambut dijepit diantara jari, posisi gunting

berada dibawah telapak tangan dan

mengarah kebahu kiri

Atau dapat dengan posisi punggung tangan

menghadap kebelakang

Model Rambut Increase-Layered Form Teknik Vertikal dengan Alat Pangkas

Gunting.

Langkah-tangkah pemangkasan rambut wanita model Increase-Layered form teknik

vertical dengan menggunkan alat pangkas rambut gunting adalah sebagai berikut:

l. Rambut klien dicuci sampai bersih dan dikeringkan dengan handuk, kemudian

disisr supaya tidak kusust.

2. 2. Posisi pemangkasan non pararel menggunakan bentuk pemangkasan trap yang

hasilnya tetap memntingkan kepanjangan rambut

3. Pola pembagian vertical yang digunakan untuk memangkas di ambil dari mahkota

kepala sebagai porosnya

4. Pembagian rambut dibagi dua antara sebelah kanan dan sebelah kiri dengan arah

vertical



5. Lalu rambut diambil sedikit dari bagian leher untuk menentukan paniang rambut

bagian bawah maksudnya untuk tidak mengurangi panjang rambut dan juga untuk

menentukan posisi garis desain

6-7 Pengambilan rambut harus tegak lurus pada posisi jari yang pararel, lalu pangkas

rambut dalam kondisi pararel tersebut. Ambil sedikit rambut untuk mengontrol

hasil pangkasan

8-gAmbil pembagian rambut secara pararel yang berikutnya, untuk pembagian

pertama dipangkas langsung kea rah pembagian yang ke dua, dengan catatan untk

pembagian berikutnya adalah 0' dari garis kepala pada saat dihubungkan pada

desain garis pusat, lalu ambil rambut bagian berikutnya dengan jari-jari sebagai

penghubung antara yang akan digunting dengan yang telah digunting gunakan siku

ibu jari sebagai pengontrol

lO-12 'I eruskan dengan menggunakan teknik yang sama sewaktu mengerjakan rambut

bagian belakang.

13. Ambil poros pembagian seperti akan melingkari bentuk- kepala

14. Lanjutkan dengan meneruskan garis pusat desain, maksudnya sama saja pada

langkah 8-9 diatas

15. Lanjutkan menggunakan pembagian poros seperti mengerjakan kea rah belakang

sebagai bentuk dasar

16.-17 tanjutkan dengan rambut dirarik dari pusat kepala kea rah muka sebagai garis

desain.

18. Seperti halnya pengambilan rambut dari pusat belakang di tarik kea rah depan

19. Untuk menghaluskan pinggir rambut yang melingkar bentuknya Tundukkan

kepala model biarkan rambut jatuh bebas lalu posisi jari mengikuti garis dan

pangkas rambut untuk merapikannya
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20. Boleh juga menggunakan zig-zag atau teknik notching untuk menghaluskan garis

lingkaran

21. Blow rambut dengan hairdryer sebagai pembantu dalam mempercepat dan

memudahkan bentuk pengembangan rambut pada trap yang panjang

2.2.2 Alat Pemangkasan Razor atau Pisau cukur

'Kebanyakan razor mempunyai bagian-bagian yang sama' walaupun ada

variasinya dn stelan yang berbeda dalam pemangkasan dan kenyamanan

pemakainya. Dengan razor kita dapat membentuk lebih banyak tepi yang

meruncing setiap helai rambut, dan dapat bergerak lebih leluasa serta hasilnya

pun lebih halus dan trapannya pun lebih halus dan trapannya terlihat lebih rapi

Selain digrrnakan dalam pemnagkasan, razcr pun dapat untuk membentuk hasil

akhir suaiu pemangkasan atau untuk rnengikuti tekstur rambut' 'l

Dalam pemangkasan menggunakan Razor sebaiknya rambut dalam kondisi yang basah

karcna selain untuk memudahkan dalam pemangkasan juga untuk kenyamanan klien'

Dalam pemangkasan menggunakan Razor sebaiknya rambut dalam kondisi yang basah

karena selain untuk memudahkan dalam pemangkasan juga untuk kenl'amanan klien'

Pada memangkasan dengan menggunakan "Razor" rambut selalu dalam keadaan basah'

yangdijelaskan oleh HI.Roeswoto sebagai berikut:

1. Mencegah dan mengurangi rasa sakit bagi model yang bersangkutan

2. Menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada rambut, terutama yang dapat

mengakibatkan ujung-ujung rambut menjadi pecah-pecah atau bercabang'

3. "Razor" yang digunakan tidak lekas menjadr tumpul.

1 Pivot Point lnternational, Hair Sculpture Ladies Volume I (pivot point), h 34
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Razor adalah alat yang digunakn untuk memangkas rambut dengan pangkasan

basah. Bentuk Razor menyerupai pisau cukur, tetapi bedanya mata pisau dapat

diganti-ganti seperti si let khusus.



Pisau cukur atau Razor adalah alat yang paling tajam dan paling sulit digunakan

oleh seorang pemangkas rambut. Alat ini terutama dipakai pada waktu "Mencukur".

Ada tiga macam bentuk Pisau cukur yaitu, yaitu:

l. Pisau cukur biasa (Straight razo;)

2. Silet (Safety razor)

3. Pisau Cukur Listrik (Electric Razor)

Apa yang dimaksud dengan Pisau cukur biasa? Alat ini adalah salah satu dari alat

yang paling penting bagi pemangkas rambut. Selama bertahun-tahun, Mutu dan

desain pisau cukur ini berulang-ulang kali disempumakan. Agar dapat memberikan

pelayanan yanmg memuaskan, seorang pemangkas rambut hendaknya menggunakan

Pisau cukur yang mutunya paling baik,

Seorang pemangkas rambut hendaknya memiliki beberapa buah pisau cukur

yang berkualitas baik, jika sebuah pisau cukur tak layak digunakan, maka ia segera

bisa menggantikannya dengan yang lain. Dengan cara menggunakan beberapa pisau

cukur akan lebih jarang digunakan, dengan demikian akan lebih terpelihara dengan

baik.

Memang pilihan seseorang itu sangat bersifat pribadi, karena itu bila

seseorang pemangkas rambut ingin memilih alat-alat yang hendak digunakannya,

sangatlah dianjurkan agar ia berkonsultasi dengan pemangkas rambut lainnya yang

lebih berpengalaman.

Menguji kwalitas Pisau cukur dengan cara lain mungkin bisa menyesatkan,

kwalitas yang sesungguhnya tidak dapat dilihat dengan hanya meneliti wama dan
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desain. Pisau cukur, hiasan-hiasan pada gagang Pisau Cukur malah sering kali

menutup-nutupi mutu Pisau Cukur yang kurang baik.

Hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dari sebuah pisau cukur adalah:

bagian-bagian utamanya, keseim banagnnya, keras lunakny4 ukurannya, bentuknya,

potongannya dan polesannya.

Dibawah ini terdapat sebuah gambar Pisau Cukur biasa lengkap dengan bagian-

bagiannya.

Gambar (l) : Razor/Pisau Cukur

L.-

Dalam memilih model yang tepat. seorang penata rambut harus

mempertimbangkan beberapa hal antara lain: bentuk kepala, garis wajah, garis leher dan

struktur rambut. Namun demikian tidak menutup kemungkinan keinginan dari klient pun

harus diikuti oleh penata rambut lebih dimaksudkan untuk memperlihatkan kepribadian

orang yang akan kita pangkas.

Suatu penyempurnaan model rambut (hair shaping) dapat dilakukan dengan

menggunakan gunting penipis atau pisau cukur yang bertujuan menonjolkan bagian yang

baik dan mengurangi bagian yang kurang baik.
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Selain itu dapat pula ditipiskan pada daerah-daerah tertentu terutama pada rambut

yang harus ditipiskan lebih dekat ke kulit kepala, ujung-ujungnya yang pendek akan

menjadi lebih dasar pada kepala.

Adapun alat-alat yang digunakan dalam hair shaping yang lengkap adalah:

Razor listrik

23



Gunting gerigi

Macam-macam sisir
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Jika menggunakan teknik aching dan teknik etching yang menuntun adalah posisi, bilah

pisau berlawanan dengan rambut, itu semua tergantung teknik dan daerah yang di

pangkas.

a. RaTor Aching

Adalah teknik pemangkasan rambut dengan azot yang gerakannya membentuk

lingkaran, ukuran lingkaran di dasari oleh keinginan bentuk dan panjangnya

pemangkasan, maksudnya adalah untuk membentuk garis yang tepat dengan

kehalusan runcing pada pinggir rambut. Posisi bilah pisau razor aching untuk

membentuk rambut yang didasari helai demi helai rambut

b. Razor Etching

Adalah teknik pemangkasan rambut dengan Razor yang permukaan rambut

dipangkas dengan tujuan menipiskan atau memendekkan. Bilah pisau posisinya

sejajar dengan jari di bagian paling atas kemudian bergerak naik turun rambut

ditekan ke bawah, panjang tarikan akan memperhatikan hasil akhir runcingan

rambut yang terjadi pada bagian tersebut. Bisa juga bilah pisau pada sisi samping

bagian tengah tegak lurus dengan jari

2.1.3.1 Model R smbut Increase-Layered FormTeknik Vertikal dengan Razor

Langkah-langkah pemangkasan rambut wanita dengan model Increase-Layered

Form teknik vertical dengan menggunakan razor etching adalah sebagai berikut:

1. Rambut klien dicuci bersih dan dikeringkan dengan handuk, kemudian disisr

supaya tidak kusut
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2. Tahap yang akan dilakukan adalah untuk menghasilkan tekstur trap dengan

pemangkasan menggunakan pembagian rambut vertical dan posisi jari yang

parallel, maksudnya menggunakan teknik razor etching untuk mempertinggi

tekstur trap.

3. Bagi rambut bagian atas menjadi 2 bagian yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri

4. Untuk mengawalinya pada bagian sebelah kanan dimulai dari bagian pinggir,

ambil dari bagian lehcr dengan posisi tegak lurus dengan bagian atas rambut.

Posisi jari sejajar dengan pembagian dasar vertical dari arah atas ke bawah

dengan menggunakan tekanan razor yang rendah

5-6Di lihat kembali apakah rambut dari titik pusat secara lengkap dengan garls

desain danjatuhnya rambut yang alami.

7-8Bagi rambut dengan cara vertical dan gunakan posisi jari yang pararel, dengan

catatan pembagian berikutnya pembagian 0'dari lengkung kepala, diusahakan

rambut tetap dalam kondisi basah dan tarikan rambut yang tegang

9-11 Ketika kita mengambil rambut bagian mahkota lalu dengan mengikuti

poros pembagian rambut, dilanjutkan dengan menempatkan rambut pada garis

desain agar tetap panjang, kemudian tarik rambut ke bagian muka kearah

hidung.

12-13 tanjutkan bagian berikutnya kea rah depan pada bagian rambut belakang

dengan teknik yang sama.

14. Haluskan garis-garis rambut yang telah terbentuk desainnya yang terutama

pada bagian bawah untuk menambah kealam iahan jatuhnya rambut

15. Tujuan zor ini adalah untuk membentuk trap. dengan teknik vertical yang

menonjolkan permukaan rambut yang tampak lebih halus dari desainnya.

r6.
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2.2.3 Alat Pemangkasan Shaper

o

Pembagian Pengeriaan Penipisan (hair shaping)

Dalam mengerjakan penipisan (hair shaping), ada beberapa cara dalam membagi

daerah pembentukan. Di bawah ini kami perlihatkan dua cara yang berbeda:

l) Di bagi empat bagian

Pisahkan rambut ditengah-tengah dari dahi sampai leher dan secara melintang dari

telinga yang satu ketelinga yang lain. lkat atau jepitlah keempat bagian tengkuk

seperti pada gambar dibawah ini
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gambar : Pembagian empat

2) Dibagi Lima bagian

Pembagian menjadi lima daerah dengan paner bagian diterapkan untuk hair

shaping kering maupun basah. Untuk memudahkan dalam mengerjakannya, bagian

kelima bias dibagi menjadi dua bagian seperti petunjuk pada gambar: Untuk bagian

puncak (bagian satu), bisa juga dibagi dua dengan pembagian secara horizontal dan

vertical.



Gambar ; Pembagian lima

Tujuan Penipisaa (hair shaPing)

Tujuan penipisan rambut adalah menghilangkan ekses besar tanpa membedakan

panjangnya rambut. Beberapa saran berikutini bisa dipelajari penipisan dengan gunting

penipis, bisa dilakukan dalam keadaan rambut tetap basah atau sudah dikeringkan,

penipisan (hair shaping) dengan pisau cukur harus dilakukan dan rambut masih dalam

keadaan basah.
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Struktur rambut juga menentukan pada serat mana penipisan harus dimulai. Biasanya

rambut yang halus ditipiskan lebih ke kulit kepala, ujung-ujungnya yang pendek akan

menjadi lebih datar pada kepala. Jumlah penipisan tergantung juga pada mode rambut

yang akan dibentuk.

Dalam menangani penipisan berbagi struktur rambut yang berbeda adalah:

l) Rambut halus 1,5 sampai 2,5 cm dari kulit kepala.

2) Rambut sedang 2,5 sampai 3,5 cm dari kulit kepala.

3) Rambut kasar 3,5 sampai 5 cm dari kulit kepala.

Daerah Penipisan Rambut

Ada beberapa daerah dimana tidak baik untuk dilaliukan p€nipisan rambut. Misalnya pada

sisi telinga atau tengkukbyang bisa meninggalkan rambut dalam bentuk semula. Daerah

yang disarankan tidak ditipiskan adalah:

l) Bagian tengkuk (dari telinga ketelinga satunya) karena rambut yang berlebihan

jarang ditemui d isini.

2) Pada samping kepala sedikit diatas telinga

3) Sekitar 0,5 cm disekitar garis kepala. Biasanya rambut memang tidak tebal disini

4) Pada belakang kepala ujung-ujungnya yang dipotong akan nampak pada mode

rambut yang telah selesai.

1.3 Pemakalan GuntlnB Penlpls

Ambillah seberkas rambut dengan kepaniangan tergantung pada struktur rambut,

jepitlah dengan iari tengah dan iari teluniuk (seperti tampak pada gambar) dan guntinglah

dengan mata gunting kearah dalam.

Gambar: 12.4 Arah guntingan
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1.4 Pemakaian Gunting Biasa

Untukpenipisandenganguntingbiasa,ambiilahbagianrambutyanglebihkecildaripada

kita memakai gunting penipis. Proses penipisan dengan gunting biasa tekniknya lebih rumit, yang

disebut Slitering

Penanganan ambil sejumut rambut dalam keadaan lurus diantara jari tengah dan jari telunjuk,

tempatkan rambut pada gunting sedemikian rupa sehingga terpotong adalah rambut bagian bawah.

Geser gunting secara naik turun pada berkas rambul, tutup mereka sedikit demi sedikit setiap kali

gunting digerakkan kearah kulit kepala. Ulangi prosedur ini dua kali pada setiap berkas rambut

Cara lain untuk memegang rambut adalah dengan memakai ibu jari dan jari

telunjuk. Untuk rambut pendek bisa di back combed terlebih dahulu seperti yang terlihat

pada gambar, lalu diteruskan sesuai dengan petunjuk sebelumnya'
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Ambil sejumput rambut danjepit denganjari telunjuk serta jari tengah. Tempatkan

pisau cukur secara horisontal (idak tegak) kurang lebih 2 t/z sampai 5 cm dari kulit

kepala, tergantung dari ketebalan dan struktur rambut dengan tekanan pada punggung

pisau cukur. takukan gerakan yang pendek dengan arah keujung-ujung rambut.
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Hair shaping dengan pisau cukur yang harus dipersiapkan:

l) Dudukkan client, kenakan pembalut tubuh

2) Analisa bentuk kepala, wajah dan struktur rambut client.

3) Sisir dan sikat rambut agar tidak kusut

4) Cunakan shampoo atau basahi rambut client

5) Bagian rambut menjadi empat atau lima bagian utama.

Penanganannya:

l) Ambil sejumput pada bagian tengah tengkuk belakang menurut panjang yang

dikehendaki dan dipotong tumpul

2) Dengan berpedoman pada kuping telinga kiri ukurlah bagian yang dikehendaki

dan potonglah
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3) Lakukan hal yang sama untuk sisi kanan.

Untuk langkah selanjutnya

$

)'
-3

l) Penempatan berkas garis setelah dipotong

2) Rambut penuntun di potong dari telinga kiri yang disesuaikan panjangmya dengan berkas

yarg dipotong lebih dulu.
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3) Teruskan pemotongan dengan menggabungkan rambut yang masih bersisa pada sisi kiri

4) Tampaknya garis penuntun sisi kiri sudah diselesaikan dengan Panjang secara merata

\

5) Lakukan hal yang sama pada sis kiri yang diteruskan kesisi kanan

6) Tampak garis penuntun telah selesai dipotong secara keseluruhan

I

t\11

Cara lain dari shaping rambut adalah dengan menggunting rambut bagian bekalang yang dijepit

jari telunjuk dan jari tengah, seperti tampak pada gambar. Untuk bagian dipuncak kepala ukurlah

berkas-berkas yang sudah dibentuk lebih dulu dari kepala dan disesuaikan panjangnya dengan

mengambil berkas-berkas dari bagian yang telah dipotong. Lanjutkan sekitar kepala dan

disesuaikan panjangnya dengan rambut kedua sisi dari belakang
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Bagian depan puncak kepala dibentuk terakhir, mengikuti prosedur yang sama seperti pada

shaping dengan pisau cukur. Setelah itu dilakukan penipisan rambut dengan menghilangkan

rambut yang berlebihan. Periksa sekali lagi apakan panjang seluruh rambut di kepala sudah

merata.

Shaping bagian belakang kepala

Shaping bagian atas kepala

Shingling bisa dilakukan mulai dari garis rambut (hair line) ditengkuk dan dipotong kearah

atas setahap demi setahap. Setelah mencapai puncak dari bagian yang dipotong. Gerakan sisir

kebawah dan sisirlah rambut dengan sempuma. Demikian seterusnya hingga kebagian

belakang. Dalam melakukan shingling, gunting dipegang pararel dengan sisir dan hanya

bagian puncak (blade)nya saja yang bergerak dan memotong.

+

t
Iii
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a. Membentuk garis l€her

b. Memotong p€ndek bagian belakang

Membersihkan leher dengan uiung guntingc.
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d. M€mbersihkan leher dengan clip€r (alat pemotong)

e. Gunting ujung-ujung rambut
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1.5 Istilah-istilah dalam Hair shaping

l) Hair shaping proses penipisan, meruncingkan dan rnemendekkan rambut dengan sisir

gunting penipisan atau pisau cukur agar mode rambut yang baru dibentuk terlihat tampak

menarik, hair shaping merupakar istilah umum untuk hair cutting'

2) Dry cuttiag shaPing rambut dengan gunting dalam keadaan kering'

3) Scissors cuuing shaping rambut dengan gunting'

4) Guide f,ine seberkas rambut Pada tengkuk atau samping kepala dipotong dengan

kepanjangan yang tepat, sehingga menjadi pedoman garis yang diikuti potongan

selanjutnya, untuk keseimbangan dan membantu membuat model shaping umum

5\ Shingling memotong rambut dekat tengkuk, lalu berargsur-angsur semakin memanjang

kearah puncak kepal tanpa menunjukkan garis tertentu'

6) Thinning mangurangi ketebalan rambut pada bagian yang terlalu lebat'

7) Tapering memendekkan rambut secara bertingkat (Graduacted)

8) Feathering istilah lain untuk tapering

9) Slithertng proses menghilangkan ujung-ujung rambut yang terbelah atau menggunting

ujung-ujung rambut yang terlalu panjang.

lO) Blant cutting memotong rambut lurus tanpa diruncingkan atau ditonjolkan ( tapering)

ll) Layer culting melakukar. tapering atau penipisan rambut berlapis-lapis Menipiskan atau

memotong memotong rambut dalam keadaan basal dengan pisau cukur'

12) Natural Hab Liae, dimana tidak ada garis buatan dalam suatu model rambut dengan

membiarkan saja dalam keadan natural untuk rambut Pada tengkuk'

13) Feathereddge bila rambut pada tengkuk mencapai hasil guntingan yang bagus dan

mengarah keatas, lalu bersihkan dengan gunting atau pisau cukur'

14) Back comtittg menyisir rambut pendek dari suatu berkas kearah kulit kepala

15) Neck frim memotong dan membentuk rambut pada leher dengan bentuk V lonjong dan

bulat.
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A. Kerangka Berpikir

Hasil pemangkasan rambut dapat dikatakan baik apabila menghasilkan gradasi

pemangkasan yang rapi, simetris dan sesuai dengan pribadi klien serta dapat member

kesan wajah oval pada wajah klien secara keseluruhan, selain itu hasil pemangkasan

tersebut dapat member rasa puas dan percaya diri pada klien yang bersangkutan.

Pemangkasan rambut wanita model panjang dan bergradasi/trap ini lebih sulit bila

dibandingkan dengan model rambut panjang tanpa gradasi/trap, sebab bila pada saat

proses pemangkasan tidak memperhatikan cara pengambilan rambut dengan teliti

maka panjang pendek rambut yang dihasilkan akan Nampak sekali tidak rata dan

gradasi rambut terlihat jelas. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingkat kesulitan

dalam pemangkasan rambut ini rnaka sebagai patokan digunakan dengan cara

pemangkasan basah. Pemangkasan rambu( dengan kondisi basah dilakukan setelah

rambut dibasahkan terlebih dahulu dengan dikeramas atau dibasahkan dengan

semprotan air.

Hasil pemangkasan yang baik juga dipengaruhi oleh peralatan pemangkasan yang

digunakan. Peralatan pangkas yang digunakan dalam penelitian ini adalah gunting,

clipper dan shaper. Untuk menghasilkan pangkasan rambut yang baikjuga dipengaruhi

oleh teknik pemangkasan yang digunakan . Teknik pemangkasan rambut yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemangkasan vertical dalam model

rarrbut Increase-Layered Form. Teknik vertical (groduation cut), dilakukan dengan

menggunakan bantuan gunting dan sisir atau menggunakan bantuan razor dan sisir.

Prosesnya dimulai dari rambut dibagi dua dengan arah vertical dan pengguntingan

rambut dimulai dari arah depan sebagai patokan dasra desain. Pengguntingan dengan
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arah vertical dan pengguntingan rambut dimulai dari arah depan sebagai patokan dasar

desain. Pengguntingan dengan arah vertical dan pengguntingan rambut mulai dari arah

depan sebagai patokan dasar desain. Pengguntingan dengan arah vertical dan letak

tangan atau jari selalu pararel ditarik kea rah depan atau hidung klien, begitu

seterusnya sampai ramb:t bagian sebelah ini selesai tergantung tapa mengurangi

rambut bagian bawah. Pada penelitian ini pengambilan rambut yang dilakukan adalah

dengan sudut tidak tegak lurus pada rambut agar gradasi yang dihasilkan semakin

runcing pada ujung-ujung rambut.

Kelebihan teknik vertical ini yaitu waktu yang diperlukan relative singkat

karena pengambilan rambut lapis demi lapis dilakukan tanpa adanya pemartingan

rambut, posisi klien dapat lebih rileks dengan patokan pemnagkasan tidak tegak lurus

pada rambut klien, selain itu pengambilan rambut yang dilakukan vertical secara tidak

langsung dapat menghasilkan tingkatan rambut, hanya rcrgantung sampai sebatas

mana kependekan rambut yang diinginkan sehrngga seorang penata rambut harus

memperh itungkan pengam bilan rambutnya.

Pemangkasan rambut dengan menggunakan gunting dilakukan dalam keadaan

basah maupun kering, tetapi dalam penelitian ini memakai cara pemangkasan basah,

teknik pembagian rambutnaypun sama hanya kekurangan menggunakan gunting

prosesnya lebih lama dan hasil tekstumya kurang rapi setelah rambut dialkuakn pada

bagian seluruh rambut lalu diteliti kembali simetris antara kanan dan kiri

Kelebihan dan penggunaan Razor adalah untuk mempersingkat waktu kerja

dalam proses pgmangkasan, karena pisau-pisau Razor dalam penggunaannya dapat

langsung membentuk gradasi rambut dan stelan yang berebda dalam pemangkasan dan

kenyamanan pemakainaya, dengan razor kita dapat membentuk lebih banyak tepi

meruncing setiap healai rambut, selain digunakan dalam pemangkasan rambut
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Razorpun dapat dapat membentuk hasil akhir suatu pangkasan atau untuk mengikuti

tekstur rambut

Kondisi penggunaan Razor dan gunting serta Shaper dapat dijabarkan sebagai

berikut; Penggunaan Razor memiliki kelebihan yaitu proses pemangkasan lebih cepat,

hasil tekstur lebih rapi, mudah dipegang, dapat langsung membentuk gradasi rarbut,

dapat menjangkau rambut tersulit, pisau dapat diganti bila tidak tajam. Sedangkan

kekurangan dalam penggunaan Razor yaitu ; lebih sulit digunakan bila tidak terampil,

kurang ekonomis karena penggantian pisau, dapat membuat ranbut bercabang. Untuk

penggunaan gunting, kelebihannya adalah lebih ekonomis dan mudah digunakan,

kekurangan dalam penggunaan gunting , dimana waktu yang digunakan lebih lama,

hasil tekstumya kurang alami. Dengan penggunaan shaper, kelebihannya, gradasi pada

ujung rambut Iebih terkesan alami, dalam penggunaan shaper lebih mudah,

kekurangannya terkesan kurang rapih dan tidak alami.

B. Hipotesis

Berdasarkan kerangka leori 1'3n' ditLtrtrnkan kepada kerangka belpikir yang sudah

dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis penelitiannya adalah terdapat perbedaan hasil

pemangkasan rambrl increase-layered form antara yang menggunakan alat pemangkasan

gunting, razor dan shaper.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.I TUJUAN PENELITIAN

Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk:

1) Mendapatkan data tentang hasil pemangkasan rambut increaseJayered form

dengan menggunakan alat pemangkasan gunting, Razor dan Shaper.

2) Mengetahui sejauh mana perbedaan hasil pernangkasan rambut increase-layered

form dengat menggunakan alat pemangkasan gunting, Razor dan Shaper

3.2 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini mengambil tempat di Laboratorium Tata Kecantikan Rambut, gedung

H, lantai 3 Jl Rawamangun Muka. Jakarta Timur. Tempat telsebut sangat cocok menurut

penulis untuk diadakan penelitian dan sudah menjadi minat dan perhatian penulis

a. Lokasi penelitian ini dekat dari tempat tinggal penulis sehingga mudah dijangkau baik

dari segi waktu maupun bia; a.

waktu penelitian ini memerlukan waktu selama 2 bulan terhitung bulan oktober

sampai November 2013. Adapun kegiatan dalam penelitian ini berlangsung:

a. Persiapan dan pengujian permasalahan dilakukan minggu pertama November 2012

yang sebelumnya sudah mengajukan permasalahan terlebih dahulu Dan

mengadakan pengamatan terlebih dahulu sesuai dengan objek yang diteliti,

6. Penyusunan instrument berdasarkan permasalahan dan sasaran yang diteliti.

lnstrumen penelitian ini menggunakan pedoman observasi, dimana isinya meliputi
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indicator-indikator penjabaran dari variabel penelitian tentang hasil pemangkasan

ircrease-lcyered form

c. Pengumpulan data dilakukan pada minggu ke dua November 2013 yang

sebelumnya mengurus surat-surat perizinan mengadakan penelitian. Adapun

observasi dilakukan secara peric d ik.

3.3Metodoogi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen quasi yang bertujuan untuk

mengetes, mngecek atau membuktikan suatu hipotesis. Digunakan untuk membuktikan

apakah ada perbedaan hasil pemangkasan rambut increase-layered form antara yang

menggunakan alat pemangkasan gunting, razor dan Shaper.

3.4 Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan dua variabel yang akan diteliti yaitu:

1. Variabel bebas (X)

Cara pemangkas an rambLtt increase layered form dengan menggunakan

Gunting (X I ) Razor (X2) dan Shaper (X3

2. Variabel Terikat (Y)

Hasil pemangkasan increase layered form
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3.5 Desain Penelitian

Skema desain penelitian adalah sebagai berikut:

Kelompok: Perlakukan Post Test

xt
(gunting)

X2
(Razor)

x3
(Shaper)

T2

T2

TZ

(VARTABEL BEBAS) (VARIABEL TERIKAT)

3.6 Teknik Pengambilan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi penelitian adalah Remaja

wanita yang memiliki model pangkasan Increase layered Form, Agar hasil penelitian dapat

mewakili dan resentatif maka pengambilan sampel ditentukan sbb: Jumlah sampel untuk

penelitian sebanyak 30 (empat puluh) orang, artinya l0 orang untuk kleompok eksperimen

A dan l0 orang untuk kelompok B dan l0 untuk kelompok C. Teknik sampling yang

digunakan adalah ramdom sampling secara undian. Tehnik pengambilan sampel ini dipilih

karena subyek diharapkan menjadi anggota penenlitian mempunyai ciri yang diinginkan.
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3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen ini menggunakan instrumnent penelitian berupa lembaran criteria

pengamatan. Lembar criteria pengamatan ini berisi butir pernyataan l-5 yang

berkaitan dengan aspek-aspek pengamat pada hasil pemangkasan rambut yang

dilakukan oleh seorang pifrata rambut, hasil yang diharapkan adalah kealamiahan

dan kewajaran yang terlihat.

Kriteria pengamatan tersebut meliputi: l) bentuk 2) rapi 3) teksturasi 4)

keseimbangan dan 5) kesesuaian. (Pada lampiran l).

Skala yang duibuat dengan rentang nilai antara I sampai 5, cara pemberian nilai

adalah sbb: apabila hasil pemangkasan rambut wanita untuk butir-butir pengamatan

dianggap baik maka diberi nilai 5, apabila baik diberi nilai 4, cukup baik 3 dan

kurang baik 2 sedangkan tidak baik hasilnya diberi point l.

3.8 Uji Persyaratan Analisis

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis maka dilakukan uji persyaratan analisis,

dengan menggunakan uji normalitas dan uji honrogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk

mengetahui apakah populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang

digunakan adalah uji lilifors dengan criteriaterima Hojika Lt > Lh.

Rumus Uji Lilifors 2

XI Zi F(zi) s(zi) I F(zi) - s(zD I

2 
Sujana, Metode Stotr,stik, ed.Vl, Tarsito Bandunt, 1996 h 468
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Keterangan

Xl = Data

Zi = Bilangan Baku

F(zi) : Tabel Wilayah Luas dibawah Kurva normal

S(Zi) : Proporsi Data

Uji Homogenitas yang digunakan untuk menguji kesamaan varians kelompok A dan

kelompok B dan C adalah uji kesamaan dua varians atau Uji F.

Rumus Uji F:

Su'

F:

Keterangan:

F = Kesamaan Varian

Su' : Varians terbesar

S"' : Varians terkecil

3.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis statistic dalam penelitian ini adalah:

PA = PB=Pc

Tidak ada perbedaan hasil pemangkasan increase layered form anatara

penggunaaan alat pemangkasan gunting, razor dan shaper

s"2

Ho
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PB

$c

Ha : pe *pe+ trc

Ada perbedaan hasil pemangkasan increase layered form anatara penggunaaan

alat pemangkasan gunting, razor dan shaper

Keterangan

[e Nilai rata-rata populasi dari kelompok A yang menggunakan Cunting

Nilai rata-rata populasi dari kelompok B yang menggunakan Razor

Nilai rata-rata populasi dari kelompok B yang menggunakan Shaper

3.10 Teknik Analisis Data

50

Untuk penguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, digunakan pengujian

statistic menggunakan uji Anova (uji F), Prinsip uji Anova adalah melakukan telaah

variabilitas data menjdi dua sumber variasi yaitu variasi dalam kelompok ( Within) dan

variasi antar kelopok (between), Bila variasi within dan between sama (nilai perbandingan

kedua varian sama dengan l) maka mean-mean yang dibandingkan tidakada perbedaan,

sebaliknya bila hasil perbandingan kedua varian tersebut enghasilkan nilai lebih dari l,

maka mean yang dibandingkan menunjukkan ada perbedaan. Analisis varian (anova)

mempunyai duaienis yaitu varian satu faktor (one way) dan analisis faktor dua faktor (two

way). Pada bab ini hanya akan dibahas analisis varian satu faktor ( one way).

Rumus uji F dengan taraf signifikan (a) : 0,05 dengan criteria pengujian Ho

ditolak apabila t <o



S#

Rumus Uji Anova sbb :

sb2

r - ---------

s#

df : k-1 ) untuk pembilang

n-k ) untuk penyebut

(nl-l)Sl2 + (n2-l)S22 + + (nk- l)Skz

N-k

nl(Xl-X)2 + n2(X2-X)'? +......... + nk(Kk-X)2

sb2

k,l

nl . Xl + n2.X2+ ..... nk.Xk

x:
N

Ket : N = Jumlah seluruh data (nl +n2 +... + nk)
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1.1 Skor llasil Pemangkasan Rambut menggunakan Alat Pangkas Rambut

Gunting

Berdasarkan data yang diperoleh rata-rata skor hasil pemangkasan yang menggunakan

jenis alat pangkas gunting rambut adalah sebesar 15,8 dan simpangan baku sebesar

1,56 dengan nilai tertinggi 18,33 dan terendah 13,33 Distribusi nilai dapat dilihat pada

table di bawah ini 4.1 :

lnferval

Nom inal

Hasi I peman gkasan ram but inc re as e I ay e r e d fo r m

Alat pemangkasan rambut

4.I DESKRIPSI DATA

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui sejauhmana perbedaan hasil

pemangkasan rambut increase layered form antara yang menggunakan alat

pemangkasan gunting, razor dan shaper. Adapun hal yang diukur, dilihat dari hasil

pemangk4san increase layered form. Berdasatkan jumlah sampel dan normalitas serta

homogenitas dari sampel, maka uji hipotesis yang digunakan yaitu uji F, uji satu jalan

(one way) ini untuk mengetahui masing-masing indicator dari variabel yang diduga.

Sebelum membahas deskripsi hasil penelitian, terlebih dahulu penulis menyajikan

variabel yang dianalisis yaitu;
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II L
I 13.3

2 p l4
3 C 14,6
4 D t5,3
5 E t5,3
6 16,3

7 G t7
8

9 I

t0 j 1 8,3

Tabel 4.1 : Diskibusi hasil Pemangkasan Rambut Menggunakan Jenis Alat Pangkas
Rambut Guntin

t7

N :10
Xv : 15,8

) X1= 153,3

Slr 1,56

4.1.2 Skor Hasil Pemangkasan Rambut menggunakan Alat Pangkas Rambut

Razor

Berdasarkan data yang diperoleh rata-rata skor hasil pemangkasan yang menggunakan

jenis alat pangkas rambut Razor adalah sebesar 20,l3 dan simpangan baku sebesar

2,156 dengan nilai tertinggi 23.0 dan terendah 17,6 Distribusi nilai dapat dilihat pada

table di bawah ini 4.2:

Tabel 4.2: Distribusi hasil Pemangkasan Rambut Menggunakan Jenis Alat Pangkas
Rambut Razor

t7,6
2 B t7,6
3 C 18,3

4 D I 8,6
5 E I 8,6
6 F 20,6
7 G 2t,6

)) 1

9 I )) A'7

,1 ni0 J
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N:10
XN : 20,1 3

X Xe = 201,33

SN:2''156

4.1.3 Skor Hasil Pemangkasan Rambut menggunakan Alat Pangkas Rambut

Shaper

Berdasarkan data yang diperoleh rata-rata skor hasil pemangkasan yang menggunakan

jenis alat pangkas rambut sahper adalah sebesar dan simpangan baku sebesar 1.06

dengan nilai tertinggi 16.3 dan terendah 13.3 Distribusi nilai dapat dilihat pada table di

bawah ini 4.3:

Tabel 4.13: Distribusi hasil Pemangkasan Rambut Menggunakan Jenis Alat Pangkas

Rambut S

N:10
XN : 14,76

,,X^: 147,6

SN: I ,06

4.2 PENGUJIAN ANALISIS

Pengujian persyaratan analisis dilaksanakan dengan salah satu pendekatan Uji F'

Penggunaan uji ini merupakan salah satu pendekatan parametric. Teknik analisis ini

mensyaratkan dipenuhinya beberapa asumsi yaitu normalitas dan Homogenitas dari pada
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l 3.33 C
t 4.64 D

5 E t 4.6
I 5.36 F

7 G 15.3
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sampel. Untuk itu sebelum dilaksanakan uji sebenarnva perlu dilaksanakan uji normalitas

dan Homogenitas.

Uji Normalitas dilaksanakan dengan menggunakan uji Lilliefors dan uji homogenitas

dengan menggunakan uji F. Hasil pengujian normalitas menunjukkan Loo"t > Lo yaitu atau

L uur" lebih besar dari L,:0,190 > 0,1868 ternyata He ditolak maka Hr diterima' ini

menunjukkan sampai pada kelompok A berdistribusi normal Untuk kelompok B

diperoleh Lo yaitu:0,190 > 0,163 maka Ho ditolak sedangkan Hr diterima ini berarti

sampel kelompok B berdistribusi normal Untuk kelompok C diperoleh L6 yaitu: 0'190 >

0,163 maka Ho ditolak sedangkan Hr diterima ini berarti sampel kelompok C

berdistribusi normal'

Hasil uji homogenitas pada kedua kelompok untuk kelompok A'B dan C' Perhitungan

diambil dari nilai hasil pemangkasan rambut dan diuji dengan F Hasil perhitungan yang

diperoleh Fhituns sebenar 0,82 dan F tutr.0,465 - 2,15 oleh sebab itu F6;1'nt berada pada

daerah penerimaan, maka H6 ditolak dan Hr diterima dimana Ft < Fn < F' yaitu 0'465 <

0,82 < 2,15. Berarti Ho ditolak, menunjukkan sampel keseluruhan dari kelompok

eksperimen A dan kelompok B serta kelompok C ketiganya mempunyai data yang

homogeny.

4.3 Pengujian lliPotesis

Pengujian hipotesis di atas dilakukan dengan uji Anova satu jalan' Dari setiap indicator

daripada variabel dihitung dengan uji F. dengan tarafsignifikan 5% atau g = 0'05'

Dengan Hipotesis :

Ho ; trr : F2:p3 )Tdk ada pebedaan mean hasil pemangkasan rambut pada ketiga alat

pemangkasan rambut
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Ha ; pr : p2=p3 )Ada pebedaan mean hasil pemangkasan rambut pada ketlga alat

pemangkasan rambut

Dari hasit perhitungan diperoleh P value hitung adalah O,00,dengan g = 0,05

maka Pvalue < q ) 0,000. < 0.005.maka

Kesimplannya : Ada perbedaan hasil hasil pemangkasan rambut increase-layered

form pada ketiga alat pemangkasan rambut yaitu Gunting, Razor dan Shaper

Tabe! 4.4 Hasil pengujian Hipotesis

0.000 P value < 0,05 Ada perb€daan hasil hasil
pemangkasan rambut increase-
layered form pada ketiga alat
pemangkasan rambut yaitu
Gunting, Razor dan Shaper

4.4 Kelemahan Penelitian

Peneltian ini mempunyai kelemahan-kelemahan, karena terdapat beberapa variabel

lain yang mungkin berperan tetapi tidak dikontrol. Variabel tersebut antara lain:

l) Tidak semua pifiata rambut dapat menggunakan razor atau shaper

2) Jenis rambut yang berbeda pada model

Hasil p€mangkasan
rambut yang
menggunakan alat
pemangkasan
gunting, Razor dan
s

BAB V
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KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.lKesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, masa dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1. Dalam pemangkasan rambut banyak factor yang mempengaruhi hasil

pemangkasan rambut salah satunya adalah alat pemangkasan rambut seperti

gunting, razor dan shaper.

2. Dalam p€ngguna.an alat pemangkasan gunting , razor maupun shaper untuk

pemangkasan rumbut increaselayered Form berdasarkan hasil penelitian

perbedaan hasilny4 berdasarkan hasil penelitian diketahui P value 0,000 dimana g

= 0.05 , maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah : Terdapat

perbedaan hasil pemangkasan increaselayered Form antara yang menggunakan

alat pemangkasan gunting, Razor dan shaper.

5.2Implikasi

Adapun implikasi yang timbut dari penelitian ini adalah:

l. Bagi mahasiswa dapat dikembangkan berbagai macam peralatan pangkas dengan

tekrik pemangkasan yang baik, dengan berbagai macam model pemangkasannya,

2. Dapat dicari perkembangan peralatan yang lebih modern dan canggih dalam

meningkatkan hasil pemangkasan rambut

5.3Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis ingin mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Program studi tata rias, disarankan hendaknya peralatan pemangkasan lebih

ditingkatkan jumlah nya disesuaikan dengan banyaknya jumlah mahasiswa.
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PENGAIvIATAN

Bcntuk

Rapi

Tckslurasi

Keseinrba n{ta.il

Kcscrasian /

Kesesuaian

INDIKATOR

Scstra i dengan wajah

Mcnrberikan kcsan wajah oval padn nrodel

Scsuai dcngan garis pangkasan / garis disain yang dibuat

Tidak tampak dalam membuat gradusi tingkat pangkasan

rambut.

Pcnipisan ranrbut di bagian bclakang simetris antara kiri

dan kanan

Penipisan ranrbut bagian sanlping sinretris antara kiri dan

kanan

Tingkat penrangkasan rarnbut bagian depan seimbang

Tingkat pangkasan rambut bagian samping seimbang

Tingkat pangkasan rambut bagian belakang seimbang

Tingkat pangkasan bagian mahkota seimbang

Sesuai / serasi dengan usia

Sesuai / serasi dengan jenis kelamin

Sesuai / serasi dengan profesi

Sesuai / serasi dengan trend mode

Penataan rambut sesuai / serasi dengur wajah model

b
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Lampiran:4

INDIK,\'I'OR PENIL-\IAN INSTNUT'EN PENELI]'IAN

Krit cria

lll 'l'ckstLrr

llrtir

(2)

(5)

(4)
(l)

INDIKA.I'OI{

Sanllat scstrai dcngarr rvajah model dan nrcmbcri
kcsarr rvaj alr oval
Scsuai dcngan rvajah tnodel dan ntcmbcri kcsan
wajah oval
Kurang scsuai dengan wajah model dan kurang
Ncnlbcrikan kcsan wajah oval
Tidak scsaui dongan rvajah rnodcl dan tidak
nrenlbcrikan kcsan wajah oval
Sanga( tidak sesuai dcngan rvajah rnodcl dan tidal<
membcrikan kesan rvajah oval

Sangat sesuai dcngan garis pangkasan i'ang dibuat
dan tidak tanrirak dalam mcmbuat gradasi

Scsuri dcngan garis pangkasan yang dibuat dan
tidlk tanrpak dalanr rncmhrrat gradasi
Krrrang scsuai dengan garis pangkasan yang dibuat
tlan masih tanrgrak dalarn mcnlbuat gradasi
'l'idak scsuai dcngan garis pangkasan yang dibuat
dan nrlsih tampak r.lalam nlernbuat gladasi
Sangat tida[: scsuai dcngan garis pangliasfln yirng
dibuat rlan tcr lihat jclas dalrnr rncorbual gratlasi

I'enipisan ranrbut di bagian bclakang dan t'agiar)
sarnping antara sisi lliri dan kanan sangat simctris
l)cnipisan ranrbut di bagian l.rclakang dan bagian
sanrping antara sisi kiri dan kanan simctris
I'enipisan ranrbut di'bagian bclakang darr bagian
samping antara sisi kiri dan kanan kurang simetris
Pcnipisan rambut di bagian bclakalE sinrclris dan
di hagian samping sisi kiri dan-kauan tidak simetris
Pcnipisan rambut bagirn bclakaug dan drbagian
sanrping antara sisi kiri dan kanarr tidak simctris

(l)

(s)

(4)

(j)

(2)

(l)

t_-

l. Bcnttrk

lI. Rapi (r)

(-1)

(3)

(2)

(r,

I



IV. Keseimbangan

V. Kescsuaian

(3)

1

fl)

(

(s)

(4)

(s)

(4)

(3)

(2)

(t)

Tingkat pangkasan rambut antara bagian depan,
samping, dan belakang sangat seimbang.
Tingkat pangkasan rambut antara bagian depan,
samping dan belakang s.:imbang
Tingkat pangkasan rambut antara bagian depan,
samping dan belakang kurang seimbanS

Sangat sesuai dengan wajah model, penataan
rambut, usia, jenis kelamin dan profesi.
Sesuai dengan wajah model, penataan rambut, usia,
jenis kelamin dan profesi.
Kurang sesuai dengan wajah model, penataan
rambut tapi sesuai dengan usia dan jenis kelamin.
Tidak sesuai dengan wajah model tapi sesuai
dcngan penataan rambut. usia, dan jenis kilamin.
Sangat tidak sesuai de;,gan wajah model dan
pcnataan rambut, tapi sesu.ii dengan usia dan jenis
kclamin

a

a



5))

lampiran 5: Lembar penilaian

Kriteria penilaian pcmangkasan Rambut yang mcnggunakan R.rzor

erangan : (5) : Baik Sekaii
(4) : Baik
(3). Cukup
(2) : K^urang
(l) : Kurang Sekali

Sampel
Pengamatan Kritcria Skor

A B E F G I{ I J

Baik sekali
Baik
Cukup baik
(itrk u p
Kurang

5

4

3

2
I

L Bentuk

II. Rapi Baik sekali
Baik
Cukup baik
Cukup
Kurang

5

4
J
)
I

Baik sekali
Baik
Cukup baik
Cukup
Kurang

5

4
3

2
I

IV. l'..ese inrba nga n

Ilaik sckali
Baik
Cukup baik
Cukup
Kurang

5

4
3

2
I

JUA,fLAH

Kel

C D

5

4
3

2
I

llI. Teksturasi Baik sekali
Baik
Cukup baik
Cu k-u p
Kurang

V. Kcscsuaian /
Keserasian
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Kriteria pcnilninn Pcrrrangkasan tlambut Wanita Yang meriggunakan Gunting

Pcngamatan SampelSkor

A B C D E F G H I J

Kritcria

5

4

t

2

I

I Bentuk

II. Rapi Baik sekali
Baik
Cukup baik
Cukup
Kurang

5
4
J
2

I
I

Baik sekali
Baik
Cukup bailr
Cukup
Kurang

5

4
3

2

I

llaik sekali
Ilaik
Cukup ba ik
Cukup
Kurang I

5

4
l
2

I

V. Kesesuaian ,'

Keserasian
Baik sckali
Baik
Cukup baik
Cukup
Kurang

5

4
3

2
I

JU}\,{LAI.I

Kcterangan : (5)

' (4)

G)
(2)

(l)

Baik Sekali

Baik

Cukup

Kuranrt

Kuranq Sekali

Baik sekali
Baik
Cukup baik
Cukup
Kurang

IIL Tekstt,rasi

lV Kescinrbangan




