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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur senantiasa dipanjatkan karena pada akhirnya pembuatan bahan 

ajar sebagai salah satu sarana belajar khususnya bagi Sekolah Menengah Kejuruan 

Jurusan Tata Kecantikan telah selesai disusun. 

 Keterampilan dan bahan ajar tentang memangkas rambut dasar disusun 

dengan harapan siswa memahami berbagai hal yang diperlukan, mulai dari 

persiapan sampai cara pemangkasan, sehingga  siswa dapat lebih mudah dalam 

belajar memangkas rambut dan dapat menerapkan materi yang telah dipelajari. 

 Terimakasih pada Poyek Pengembangan Kurikulum Direktorat Pendidikan 

Menengah Kejuruan Direktorat Pendidikan Nasional yang telah memberi 

kesempatan dan pendanaan  dalam pembuatan bahan ajar pangkas dasar, sehingga 

dapat menjadi pemicu dalam pembuatan bahan ajar yang lain.  

Harapan penulis, semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi 

semua fihak yang berkenan mempelajarinya, terutama bagi siswa SMK Jurusan 

Tata Kecantikan untuk mencetak tenaga pekerja menengah yang professional. 

 

 

 

 

       Penulis, 
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DESKRIPSI JUDUL 

 

Pangkas dasar merupakan kemampuan awal yang perlu dikuasai sebelum 

mempelajari berbagai macam teknik pemangkasan. Adapun deskripsi dari 

pangkas dasar meliputi: 

1. Persiapan kerja pangkas dasar rambut 

2. Pencucian lengkap 

3. Identifikasi bentuk dasar pangkas rambut 

4. Memahami dan mengidentifikasi macam-macam mode pangkas rambut wanita 

dan pria 

5. Terampil memangkas dasar sesuai dengan mode yang diinginkan 

Dengan penguasaan materi belajar tentang pangkas dasar, siswa akan lebih 

mudah melakukan berbagai model pangkasan yang sedang populer.   
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PETA KEDUDUKAN MODUL  

TATA KECANTIKAN RAMBUT 
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KETERANGAN PETA KEDUDUKAN MODUL 

TATA KECANTIKAN RAMBUT 
 
 

Mata Diklat : A. Teknik Komunikasi Dalam Pelayanan Prima 
 

No Kode Modul Judul Modul 
1. RAM-101 Teknik Komunikasi Dalam Pelayanan Prima 

 
Mata Diklat : B. Hygiene Sanitasi Dan K3 

 
No Kode Modul Judul Modul 
2 RAM-102 Hygiene sanitasi dan K3 di Salon Kecantikan 

 
Mata Diklat : C. Mencuci Rambut 

 
No Kode Modul Judul Modul 
3 RAM-103A Mencuci rambut 
 RAM-103B Pengkondisian Rambut 

 
Mata Diklat : D. Mengeringkan Rambut 

 
No Kode Modul Judul Modul 
4 RAM-104 Mengeringkan rambut 

 
Mata Diklat : E. Pratata Dasar Rambut 

 
No Kode Modul Judul Modul 
5 RAM-105 Pratata dasar rambut 

 
Mata Diklat : F. Memangkas Rambut Dasar 

 
No Kode Modul Judul Modul 
6 RAM-206 Memangkas rambut dasar 

 
Mata Diklat : G. Mengeriting Rambut Dasar 

 
No Kode Modul Judul Modul 
7 RAM-207 Mengeriting rambut dasar 
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Mata Diklat : H. Mewarna Rambut Uban 
 

No Kode Modul Judul Modul 
8 RAM-208 Pewarnaan rambut uban 

 
Mata Diklat : I. Mewarna Rambut Aplikasi Ganda 

 
No Kode Modul Judul Modul 
9 RAM-209 Pewarnaan rambut aplikasi ganda 

 
Mata Diklat : J. Merawat Dan Menata Hair Piece Dan Wig 

 
No Kode Modul Judul Modul 
10 RAM-310 Merawat dan menata hair piece dan wig 

 
Mata Diklat : K. Menata Sanggul Daerah 

 
No Kode Modul Judul Modul 
11 RAM-311A Menata sanggul daerah (Sanggul Sempol Aceh) 
 RAM-311B Menata sanggul daerah (Sanggul Dendeng Kalbar) 
 RAM-311C Menata sanggul daerah (Sanggul Pinkan Sulsel) 
 RAM-311D Menata sanggul daerah (Sanggul Timpus Sumut) 
 RAM-311E Menata sanggul daerah (Sanggul Ukel Tekuk Yogya) 
 RAM-311F Menata sanggul daerah (Sanggul Ukel Konde Solo) 
 RAM-311G Menata sanggul daerah (Sanggul Cepol Betawi) 
 RAM-311H Menata sanggul daerah (Sanggul Pusung Tagel Bali) 
 RAM-311I Menata sanggul daerah (Sanggul Cimidey Jabar) 

 
Mata Diklat : L. Menata Sanggul Modern 

 
No Kode Modul Judul Modul 
12 RAM-312A Simetris 
 RAM-312B Asimetris 
 RAM-312C Back Mess 
 RAM-312D Top Style 
 RAM-312E Front Style 

 RAM-312F Kombinasi Modern dan daerah 
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Mata Diklat : M. Memilih Busana Sesuai Dengan Penataan Rambut 
 
No Kode Modul Judul Modul 
13 RAM-313 Keserasian Berbusana 

 
Mata Diklat : N. Memilih, Membuat Dan Menggunakan Ornamen Dan 

Aksesoris 
 
No Kode Modul Judul Modul 
14 RAM-414A Membuat Ornamen Rambut Asli 
 RAM-414B Memilih dan Menggunakan Aksesoris 
 RAM-414C Membuat Ornamen Dari Kain dan Manik – Manik 

 
Mata Diklat : O. Membentuk Hair Piece 

 
No Kode Modul Judul Modul 
15 RAM-415 Membentuk hair piece 

 
Mata Diklat : P. Anatomi Fisiologi Rambut dan Kulit 

 
No Kode Modul Judul Modul 
16 RAM-416 Anatomi Fisiologi Rambut dan Kulit 

Mata Diklat : Q. Merawat Rambut Secara Basah 
 
No Kode Modul Judul Modul 
17 RAM-417A Creambath 
 RAM-417B Perawatan Rambut Secara Tradisional 

 
Mata Diklat : R. Merawat Rambut Secara Kering 

 
No Kode Modul Judul Modul 
18 RAM-418A Perawatan Rambut Berketombe 
 RAM-418B Perawatan Rambut Botak 
 RAM-418C Perawatan Rambut Bercabang 

 
Mata Diklat : S. Mendesain Rambut 

 
No Kode Modul Judul Modul 
19 RAM-519 Mendesain rambut 
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Mata Diklat : T. Memangkas Rambut Desain 
 
No Kode Modul Judul Modul 
20 RAM-520A Memangkas rambut desain (wanita) 
 RAM-520B Memangkas rambut desain (pria) 
 RAM-520C Memangkas rambut desain (kombinasi) 

 
Mata Diklat : U. Pratata Dan Menata Rambut Desain 

 
No Kode Modul Judul Modul 
21 RAM-521 Pratata dan menata rambut desain 

 
Mata Diklat : V. Mengeriting Rambut Desain 

 
No Kode Modul Judul Modul 
22 RAM-522A Mengeriting rambut Teknik Batu bata 
 RAM-522B Mengeriting rambut Teknik Zig-Zag 
 RAM-522C Mengeriting rambut Teknik Ganda/Duoble Rotto 
 RAM-522D Mengeriting rambut Teknik Spiral 
 RAM-522E Mengeriting rambut Teknik Selang-seling 

Mata Diklat : W. Meluruskan Rambut 
 

No Kode Modul Judul Modul 
23 RAM-523A Meluruskan rambut keriting buatan 
 RAM-523B Meluruskan rambur keriting asli 
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PRASYARAT 

 

Untuk mempelajari modul pangkas dasar rambut, terlebih dahulu  harus telah 

mempelajari dan memiliki kemampuan dari beberapa materi modul yang 

berkaitan. Adapun modul-modul yang perlu dikuasai meliputi: 

1. Anatomi, fisiologi kulit kepala dan rambut beserta kelainannya. 

2. Prosedur sanitasi, hygiene dan keselamatan kerja. 

3. Pencucian rambut. 

4. Pengeringan rambut 
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PERISTILAHAN/GLOSSARY 

 

 

Base line :pangkasan pertama sebagai patokan untuk seluruh   

guntingan 

Diagonal back : pola garis pangkas diagonal ke belakang 

Eksterior  : bagian luar / atas rambut  

Gradasi  : bertingkat 

Hair dryer  : alat pengering rambut  

Horizontal line : pola garis pangkas datar 

Interior  : bagian dalam rambut 

Klien  : orang yang menjadi obyek praktik  

Lenan  : alat praktik berupa kain atau lembaran plastik 

Stayling spray : kosmetika untuk mempertahankan penataan rambut 

Oval  : bulat telur 

Sanitasi  : kebersihan diri sendiri 

Solid form  : pemangkasan dengan satu pola garis lurus 

Styling form : kosmetik rambut berupa busa untuk penataan  

Trap  : tersusun seperti tangga 

Variasi  : pengembangan bentuk 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

 

 

1.  Modul pangkas dasar rambut terdiri dari 5 (lima) kegiatan belajar, dengan 

waktu  pengajaran 200 jam, meliputi kegiatan: 

a. Persiapa kerja pangkas dasar rambut 

b. Pencucian lengkap   

c. Memahami dan identifikasi bentuk dasar pangkas rambut 

d. Memahami dan identifikasi macam-macam mode pangkas rambut 

wanita dan pria 

e. Memangkas dasar sesuai dengan mode yang diinginkan 

2. Setiap kegiatan belajar senantiasa disertai: 

a. Lembar informasi 

b. Lembar kerja 

c. Lembar latihan  

3. Pelajari, pahami dan kuasai dengan benar materi dalam modul ini 

4. Ikuti petunjuk secara berurutan 

5. Persiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk praktek 

6. Lakukan langkah kerja secara berurutan 

7. Periksa hasilnya, bila kurang berhasil lakukan latihan sesering mungkin  

8. Jawab dan kerjakanlah latihan-latihan yang disediakan, selanjutnya 

cocokkanlah    dengan kunci jawabannya  
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TUJUAN 

 

A. Tujuan Akhir 

Tujuan yang harus dicapai setelah mempelajari modul ini adalah  terampil 

melakukan pangkas dasar rambut. 

 

B. Tujuan Antara 

Tujuan yang dapat dicapai peserta pada setiap akhir kegiatan, yakni: 

1. Selesai mempelajari Kegiatan Belajar I, diharapkan siswa dapat   

mempersiapkan kerja memangkas dasar rambut wanita dan pria. 

2. Selesai mempelajari Kegiatan Belajar II, diharapkan siswa dapat 

melakukan pencucian lengkap 

3. Selesai mempelajari Kegiatan Belajar III, diharapkan siswa dapat 

mengidentifikasi bentuk dasar pangkas 

4. Selesai mempelajari Kegiatan Belajar IV, diharapkan siswa dapat 

mengidentifikasi beberapa mode rambut wanita dan pria 

5. Selesai mempelajari Kegiatan Belajar V,  diharapkan siswa dapat 

memangkas  sesuai dengan mode yang diinginkan 
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KEGIATAN BELAJAR I 

PERSIAPAN KERJA PANGKAS DASAR RAMBUT 

 

A. Lembar Informasi 

1. Pengertian: 

Persiapan kerja pangkas dasar rambut yang dimaksud adalah 

mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kagiatan 

pangkas rambut, baik ruang kerja dan perlengkapannya, alat, bahan, 

mempersiapan klien dan mempersiapan diri pribadi. 

 

2. Macam persiapan: 

    a. Persiapan ruang 

    Persiapan yang perlu dilakukan untuk ruang kerja antara lain meliputi:     

• keadaan ruang yang tidak terlalu sempit 

• kondisi ruangan yang bersih 

• adanya ventilasi yang cukup 

• warna ruangan yang menarik 

• tersedianya perabot yang diperlukan. 

 

b.  Untuk persiapan alat maupun bahan yang diperlukan meliputi 

• peralatan untuk pencucian rambut dan pemangklasan 

• bahan untuk pencucian rambut dan pemangklasan 

• lenan untuk pencucian rambut dan pemangklasan. 

 

3.  Persiapan Klien  

yaitu segala sesuatu yang dipersiapkan dan perlu dilakukan terhadap klien. 

Persiapan terhadap klien, antara lain: 

• Sopan dan ramah  

• Menjaga perasaan klien 
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• Memperhatikan janji yang disepakati 

• Mendengarkan keinginan klien   

• Memakaikan alat yang harus dikenakan klien 

• Memberi petunjuk yang harus dilakukan klien 

 

4. Persiapan P ribadi 

Merupakan persiapan yang perlu dimiliki pada diri pribadi sesuai 

pekerjaan yang dilakukan. Adapun berbagai persiapan diri yang perlu dimiliki, 

meliputi: 

• Kesehatan dan kebersihan diri 

• Penggunaan pakaian yang sopan 

• Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan sesuai dengan 

bidangnya   

 

B. Lembar Kerja  

1.Alat dan lenan 

a. Perlengkapan ruang (wash bak, tempat air, cermin besar, kursi keramas, kursi 

potong, trolly)  

b. Peralatan pencucian rambut 

a.  Peralatan pemangkasan rambut 

   d.Peralatan penataan rambut 

 

2. Bahan  

a. Kosmetika pencucian rambut  

b. Kosmetika pemangkasan rambut  

c. Kosmetika penataan rambut 

 

3. Kesehatan dan Keselamatan kerja  

Untuk kelancaran dan terhindari  dari kerusakan alat, maka perlu 

diperhatikan faktor kesehatan, meliputi: 
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a. Kebersihan ruangan dan peralatan 

b. Sirkulasi udara yang sehat. 

c. Bebas bau badan dan mulut agar tidak mengganggu suasana kerja 

d. Kebersihan tangan dan kuku pribadi 

e. Melakukan penataan sesuai perencanaan 

f. Atur alat, bahan dan lenan sesuai urutan  

 

4. Langkah Kerja 

a. Lakukan penataan perlengkapan ruang, alat, bahan maupun lenan sesuai     

perencanaan  

b. Bersihkan ruangan kerja 

c. Teliti kelengkapan peralatan dan bahan yang akan dipergunakan  

d. Persiapkan diri pribadi untuk melakukan pemangkasan 

 

C. Lembar Latihan  

Jawablah pertanyaan berikut dalam lembar jawaban yang telah tersedia. 

1.  Persiapan apa saja yang diperlukan untuk kerja pangkas dasar rambut 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.  Sebutkan apa saja yang termasuk  persiapan diri pribadi 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum anda membahas kegiatan belajar berikutnya, cocokanlah terlebih 
dahulu  jawaban anda dengan lembar kunci jawaban. Pelajarilah kembali 
sampai anda memiliki pemahaman yang maksimal 
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KEGIATAN BELAJAR II 

PENCUCIAN  RAMBUT 

 

A. Lembar Informasi 

Pencucian rambut yang dimaksud adalah menghilangkan debu, keringat 

atau kotoran lain yang menempel pada kulit kepala dan rambut menggunakan 

kosmetik rambut. Pemilihan kosmetik yang akan digunakan perlu menyesuaikan 

dengan jenis rambut sehingga akan terhindar dari efek samping yang tidak 

dikehendaki. 

Pencucian rambut dilakukan sebelum pemangkasan, selain akan 

memudahkan dalam melakukan pekerjaan pemangkasan rambut, juga 

memudahkan dalam melakukan penataan selesai rambut dipangkas. 

Pencucian rambut dapat dilakukan secara basah maupun kering, akan 

tetapi dalam  pemangkasan rambut biasa digunakan pencucian secara basah.  

 

B. Lembar Kerja 

1. Alat dan lenan 

• sisir besar 

• handuk kecil 

• cape 

• penutup telinga 

 

2. Bahan  

• shampo  

• conditioner 

 

3. Kesehatan dan Keselamatan kerja  

Untuk kelancaran dan terhindari  dari kerusakan alat, maka perlu 

diperhatikan faktor: 
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 a.  Kesehatan, yang dimaksud: 

1) bersih ruangan 

2) sirkulasi udara sehat 

3) bebas bau badan dan mulut agar tidak mengganggu suasana kerja 

4) kebersihan tangan dan kuku pribadi 

b.  Keselamatan kerja 

1) melakukan pekerjaan sesuai prosedur 

2) tertib dalam pengoperasian alat 

3) tertib dalam pemilihan alat dan bahan kosmetika pencucian rambut 

 

4.  Langkah Kerja 

a. Persiapan Praktik 

1)  Area kerja,  

Area kerja yang akan dipergunakan diusahakan rapi dan bersih agar klien 

merasa nyaman, bila perlu bunyikan musik dengan alunan lembut untuk 

menghilangkan kejenuhan. 

2)  Alat, Bahan, Lenan, dan Kosmetik 

•  handuk dan cape dalam keadaan bersih, lipat rapi  

•  kosmetik ditata sesuai dengan urutan pemakaian 

     3)  pribadi 

• kondisi sehat jasmani dan rohani 

• memakai pakaian kerja/pakaian rapi 

• melepas perhiasan yang mengganggu proses kerja 

• gunakan sepatu bertumit rendah. 

• mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan pekerjaan 

• bersikap ramah dan sopan 

  4)  Model (klien) 

• Melepas hiasan dan ornamen rambut 

• Memakaikan handuk dan cape 

• Dipersilakan duduk pada kursi yang sudah disediakan 
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b.  Pelaksanaan 

1) Lakukan penyisiran rambut untuk menghilangkan kekusutan 

2) Diagnosa kulit kepala dan rambut, untuk menentukan jenis shampo 

3) Persiapkan shampo dan conditioner yang akan digunakan 

4) Pengerjaan penyampoan, dengan membagi shampo secara merata pada 

seluruh rambut dan melakukan massage pada kulit kepala dengan ujung-

ujung jari. Siram rambut dengan air dan ulangi lagi penyampoan.  

5) Beri conditioner, ratakan pada seluruh rambut  

6) Lakukan pembilasan sampai benar-benar bersih 

7) Turunkan air dari rambut, dan tutup dengan handuk 

 

 

C. Lembar Latihan 

     Jawablah pertanyaan berikut pada lebar jawaban yang telah disediakan 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan pencucian rambut 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2.   Jelaskan dan sebutkan macam pencucian rambut 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakukan latihan sesering mungkin tentang pencucian rambut sesuai dengan 
langkah dan prosedur yang benar dengan teman-teman anda secara bergantian 
sampai anda merasa betul-betul trampil 
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KEGIATAN BELAJAR III 

BENTUK DASAR PANGKAS 

 

A. Lembar Informasi 

1. Pengertian 

Bentuk dasar pangkas rambut adalah dasar-dasar pemangkasan berbagai 

model pemangkasan rambut yang dapat digunakan sebagai patokan berbagai 

model pangkas rambut. 

Bentuk dasar pangkas rambut , terdiri dari pemangkasan rambut: 

a.solid 

b.graduasi 

c. layer 

 

2. Bentuk Dasar Pangkas Datar 

Menurut pola pangkasnya dalam pemangkasan datar dibagi menjadi tiga macam, 

yaitu: 

a. Pemangkasan Datar Pola Garis Pangkas  

Lurus (Solid Form Horizontal Line). 

Pemangkasan dengan pola garis pangkas 

paralel dengan hasil akhir pangkasan    

berupa garis lurus, sama panjang antara 

rambut belakang, samping dan depan.  

(gambar 3.1.) 

b. Pemangkasan Datar Pola Garis Pangkas 

Diagonal ke Depan (Solid Form Diagonal 

Forward ) Pemangkasan   datar    dengan    

arah   garis   pangkas   diagonal  ke  depan,  

sehingga   rambut   bagian   samping    dan  

Gambar 3.1 
Pola Garis Pangkas Lurus 

(Winarni, 2001: 16) 
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depan lebih panjang dari bagian belakang, yang hasilnya menyerupai huruf V 

terbalik (gambar 3.2.) 

c. Pemangkasan Datar dengan Pola Garis Pangkas Diagonal ke Belakang ( Solid 

Form Diagonal Back).  

Pemangkasan datar dengan pola garis pangkas diagonal ke belakang sehingga 

hasil pangkasan rambut bagian depan dan samping lebih pendek dari bagian 

belakang (gambar 3.3.) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Bentuk Dasar Pangkas Graduasi 

Merupakan pemangkasan rambut dengan pengangkatan dari sudut 15º  sampai 

dengan 60º  sehingga membentuk trap. Makin tinggi pengangkatan, akan makin 

besar tingkat ketajaman gradasinya. Sebaliknya makin rendah pengangkatan, 

makin kurang ketajaman gradasinya, sehingga rambut yang panjang berada pada 

posisi bagian dalam (interior), sedangkan rambut yang lebih pendek berada pada 

bagian luar (exterior). 

Macam Bentuk Dasar Pemangkasan Bertrap (graduation) ada 3, yaitu: 

a. Gradasi paralel 

Pembuatan gradasi dengan garis yang sejajar, menghasilkan gradasi sama 

tinggi dengan sudut pangkas muka dan belakang sama besar, dengan: 

Gambar 3.1 
Pola Garis Pangkas Diagonal Ke Depan 

(Winarni, 2001: 17)  

Gambar 3.2 
Pola Garis Pangkas Diagonal Ke 

Belakang (Winarni, 2001: 17) 
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• Garis pola pangkas horisontal  (gambar 3.3.)    

• Garis pola pangkas diagonal min (oval)   gambar 3.4. 

• Garis pola pangkas diagonal plus, lihat gambar 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Gradasi Plus 

Pembuatan gradasi banyak dibuat dibagian belakang daripada di bagian muka, 

dengan sudut pagkas lebih besar di bagian belakang daripada di bagian muka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. 
Pola Horisontal 

(Winarni, 2001: 11) 

Gambar 3.4. 
Pola Diagonal Min 
(Winarni, 2001: 11) 

Gambar 3.5. 
Pola Diagonal Plus 
(Winarni, 2001: 11) 

Gambar 3.6 
Gradasi Plus Garis Pola 

Pangkas Horisontal 
(Winarni, 2001: 12) 

 

Gambar 3.7 
Gradasi Plus Garis Pola 
Pangkas Diagonal Ke 

Belakang  
(Winarni, 2001: 12) 

 

Gambar 3.8 
Gradasi Plus Garis Pola 

Diagonal Ke Depan 
(Winarni, 2001: 12) 
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c. Gradasi Min 

Gradasi di bagian belakang lebih sedikit daripada di bagian muka. Dengan 

demikian sudut pangkas lebih besar di bagian muka dari pada bagian 

belakang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bentuk Dasar Pangkas Layer 

Merupakan teknik pemangkasan dengan sudut pengangkatan 90º sampai dengan 

180º sehingga membentuk trap penuh sesuai yang dikehendaki. Pemangkasan 

layer terdiri dari:  

a. basic layer, yaitu pemangkasan sesuai bentuk kepala dengan kepanjangan 

rambut yang sama 

b. Increase layer, yaitu pemangkasan layer dengan hasil pangkasan rambut di 

bagian luar (exterior) lebih panjang dari pada rambut bagian dalam (interior). 

Pola Pangkas Bentuk Dasar Pemangkasan Basic Layer, meliputi: 

1)  Garis pola pangkas melengkung  

Pemangkasan dilakukan dengan menggunakan pola pangkas hair line. 

Rambut sekeliling hair line dipangkas sesuai disain dan kepanjangan yang 

Gambar 3.10 
Gradasi Min Pola Garis 

Pangkas Horisontal 
(Winarni, 2001: 13) 

Gambar 3.11 
Gradasi Min Pola Garis Pangkas 

Diagonal Ke Belakang 
(Winarni, 2001: 13) 
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diinginkan. Dilanjutkan pemangkasan dari luar (eksterior) ke arah dalam 

(interior) dengan patokan pola tersebut. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Garis pola pangkas datar 

Pemangkasan dengan patokan dari bagian dalam dengan panjang yang 

diinginkan, kemudian pangkas ke arah luar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 
Garis Pola Lengkung (Winarni, 2001: 7) 

Gambar 3.13. 
Garis Pola Datar (Winarni, 2001: 8) 
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5. Bentuk Dasar Pemangkasan Increase Layer, meliputi: 

a. Pemangkasan increase layer pola pangkas tunggal garis pola pangkas  

horisontal Pemangkasan yang menghasilkan rambut bertrap penuh atau 

struktur penuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pemangkasan increase layer pola pangkas tunggal garis pola pangkas vertikal 

Pemangkasan yang menghasilkan rambut bertrap hanya di bagian luar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 
Garis Pola Pangkas Horisontal (Winarni, 2001: 11) 

Gambar 3.16 
Garis Pola Pangkas Vertikal (Winarni, 2001: 12) 
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c.   Pemangkasan increase layer pola pangkas tunggal garis pola pangkas diagonal 

ke belakang.   Pemangkasan yang menghasilkan rambut bertrap sedang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Lembar Kerja 

1. Alat 

• peralatan tulis 

• lembar analisa 

 

2. Bahan 

• kulit kepala dan rambut model 

 

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Pada waktu melakukan analisa harus memperhatikan faktor kesehatan dan 

keselamatan kerja baik dari operator maupun klien 

a. Kesehatan, yang dimaksud meliputi; bersih ruangan, sirkulasi udara sehat, 

bebas bau badan dan mulut agar tidak mengganggu suasana kerja, dan 

kebersihan tangan dan kuku pribadi 

b. Keselamatan kerja, yaitu dengan melakukan analisa sesuai prosedur 

Gambar 3.17 
Garis pola pangkas diagonal belakang  

(Winarni, 2001: 13) 
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   4.  Langkah Kerja 

a. Persiapkan beberapa model dengan bentuk potongan rambut beragam 

b. Amati dengan seksama bentuk potongan masing-masing model dari bagian 

belakang, samping dan muka 

c. Perhatikan hair line, tekstur dan kenampakan rambut 

d. Buat catatan dan sesuaikan ciri-cirinya pada lembar pengamatan untuk   

memastikan bentuk dasar pangkasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEMBAR PENGAMATAN 

 
Nomer model : 
 
 
Petunjuk: Berilah tanda (V) disamping sebelah kanan bila terdapat ciri-ciri  
rambut yang sesuai  
1. Pemangkasan Datar Pola Garis Pangkas Lurus 
    Hasil: Garis lurus, sama panjang antara samping, belakang, depan           ….. 
2. Pemangkasan Datar Pola Garis Pangkas Diagonal keDepan. 
    Hasil: Samping depan lebih panjang dari belakang, menyerupai 
    Huruf V terbalik                   ….. 
3.  Pemangkasan Datar Pola Garis Pangkas Diagonal ke Belakang 
    Hasil: Bagian depan dan samping lebih pendek dari belakang             ….. 

 Gradasi dengan sudut pengangkatan 15º sampai 60º 
4. Gradasi paralel: 
    Hasil: Gradasi sama tinggi dengan sudut pangkas muka dan belakang  
              Sama besar                                                         …..       
5. Gradasi plus: 
    Hasil: Bagian belakang sudut pangkasnya lebih besar dari bagian muka ….. 
6. Gradasi min: 
    Hasil: Gradasi bagian belakang lebih sedikit dari pada bagian muka        ….. 
7. Basic layer pola lengkung:  
    Hasil: Pangkasan bagian luar dan dalam sama dengan patokan hair line ….. 
8. Basic layer pola datar: 
    Hasil: Panjang sesuai keinginan dengan patokan bagian dalam  ….. 
9. Increase layer horisontal: 
    Hasil; Rambut bertrap penuh                ...… 
10. Increase layer vertikal: 
   Hasil: Trap hanya di bagian luar                                      …... 
11. Increase layer diagonal belakang: 
   Hasil: Trap rambut sedang       ….. 
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C. Lembar Latihan 

     Jawablah pertanyaan berikut pada lembar jawaban yang telah disediakan 

1. Sebutkan bentuk dasar pangkas rambut  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Sebutkan macam pola pangkas datar 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Sebutkan macam pola pangkas bertrap 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Tugas praktik  

Lakukan identifikasi bentuk dasar pola pangkas rambut dari model rambut yang 

disediakan, gunakan lembaran pengamatan untuk menyesuaikan ciri-ciri yang ada.  

   

 

Periksa  kembali  jawaban  anda,  dan  cocokkan  kebenaran  jawaban yang 
telah  dibuat  dengan  kunci  jawaban.  Pelajari  kembali  bahasan   ini  sampai 
anda memilik pemahaman yang maksimal
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KEGIATAN BELAJAR IV 

 MODE RAMBUT WANITA DAN PRIA 

 

 

A. Lembar Informasi 

Perkembangan dan pergantian mode pangkasan rambut cepat sekali berubah, 

adanya kemajuan di bidang pangkas rambut ini senantiasa memicu para 

pemangkas rambut untuk selalu dapat mengikuti model pangkasan melalui 

ketrampilan dalam melakukan pemangkasan sehingga tidak tertinggal dengan 

mode-mode rambut yang populer. 

Pada masa sekarang ini tidak ada perbedaan yang sangat berarti antara 

potongan rambut untuk wanita maupun pria, akan tetapi  dalam pangkas rambut 

pria dapat dikategorikan untuk masing-masing model pangkasan, yaitu pendek, 

sedang, dan panjang.  

Para pemangkas rambut pada dasarnya telah menguasai bentuk dasar 

pemangkasan, sehingga munculnya model pangkasan rambut yang baru baik 

pangkasan untuk  rambut wanita dan pria tersebut hanyalah merupakan modifikasi 

dari pengembangan  dasar-dasar pangkas rambut.  

Mode pangkasan rambut wanita dan pria dapat berhasil dengan baik 

ditentukan juga oleh orang yang melakukan pemangkasan karena dalam 

membentuk rambut selain disesuaikan dengan wajah, postur, dan usia, unsur seni 

juga sangat berperan untuk menghasilkan pangkasan yang indah, serasi dan 

sesuai.  

Bentuk muka sangat berpengaruh juga terhadap keserasian model pangkasan 

terutama untuk pangkasan rambut wanita, dengan bentuk pangkasan bagian 

belakang bulat, lurus, oval dan lancip, sedangkan untuk pangkas rambut laki-laki 

umumnya mempunyai bentuk oval dan bulat di bagian belakang dengan bentuk 

bagian depan bervariasi antara belahan samping, tengah, atau tanpa belahan. 

 



Memangkas Rambut Dasar 

Program Keahlian Tata Kecantikan Rambut 20

1. Macam-macam model pangkasan  

Ada berbagai model pangkasan yang telah dikenal, antara lain: 

a.   Model Yongenskop 

Yaitu model pangkasan yang dilakukan 

dengan membuat trap tinggi. Untuk model 

yongenskop rambut di bagian tengkuk 

dapat dibuat tipis sekali atau agak tebal  

(gambar 4.1.). 

 

b.   Model Pudel 

Yaitu dasar pangkasan bentuk 

Yongenskop, yang pada dasar pangkasnya 

dibentuk agak panjang, selain itu untuk 

membentuk trapnya dibuat agak 

mengembung sehingga dalam 

pemangkasannya tiap lapis rambut 

pengangkatannya tidak terlalu tinggi, 

(gambar 4.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 
Model Yongenskop 
(Chitrawati,  1993) 

Gambar 4.2 
Model Pudel  (Chitrawati,  1993) 

 



Memangkas Rambut Dasar 

Program Keahlian Tata Kecantikan Rambut 21

c.  Model Krant  

Pemangkasan dengan mengambil 

bentuk dasar model pudel.. Rambut 

model krant untuk dasar 

pemangkasannya dibuat kurang lebih 

setengah bahu pola pangkasan agak 

bulat. Pangkasan dibagian muka 

dibentuk pendek melingkar 

sekeliling kepala, dan bagian kiri 

dibuat lebih rendah daripada bagian 

kanan, (gambar 4.3. 

 

d.  The Classic Bob 

Pola pemangkasan dibuat memendek  

dari   belakang  terus  memanjang  ke depan membentuk sudut di kedua sisi 

depan. Bila dilihat dari bagian belakang, tampak pangkasan garis pola 

pangkasan yang menurun, sebagaimana gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 
Model Krant (Chitrawati,  

1993) 

    

Gambar 4.4 
The Classic Bob (Kusumadewi 1999) 
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e.  The Isadora Look  

Pola pemangkasan model ini dibuat memanjang dari belakang terus 

memendek di depan tidak membentuk sudut lancip di depan. Apabila dilihat 

dari bagian belakang, arah pangkasan akan nampak naik ke atas, seperti dapat 

dilihat pada  gambar 4.5.  

 

f.  The Halo 

Pemangkasan dengan pola naik hingga menyambung di dahi. Arah pangkasan 

memanjang dari bagian belakang dan memendek ke depan hingga membentuk 

sebuah lingkaran bulat, lihat gambar 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.  Mini Cut 

Bagian belakang dipotong model oval-bulat sampai belakang daun telinga 

bagian bawah, dan bagian sisi pemangkasan menurut pola sisi belakang daun 

telinga yang tidak ditumbuhi rambut. Untuk bagian muka dipangkas menurut 

arah sisiran, lihat gambar 4.7.  

 

Gambar 4.5 
The Isadora Look (Rahardjo. 1999) 

Gambar 4.6 
The Halo (Eraharjo, 2000.) 
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8.  Midi Cut 

Pemangkasan bagian belakang panjangnya pertengahan garis leher dilanjutkan 

kesamping mencapai telinga bagian bawah. Dibagiansamping tampak lurus 

atau serong kebawah dengan panjang bagian telinga bawah atau 1 sampai 2 

cm diatasnya, gambar 4.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h.  Maxi Cut 

Bagian belakang berbentuk oval dengan panjang rambut di bawah ruas leher 

terakhir, atau lebih panjang. Untuk bagian samping bersambung dengan 

bagian belakang, dengan panjang antara bawah telinga atau lebih panjang, 

lihat gambar 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 
Mini Cut (Johans: 1997) 

    

Gambar 4.8 
Midi Cut (Johans: 1997) 

 

Gambar 4.9 
Maxi Cut (Johans: 1997) 
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B. Lembar Kerja 

1. Alat: 

• Peralatan tulis 

• Panduan pemangkasan rambut 

 

2. Bahan:  

•  Gambar-gambar mode rambut 

 

3. Langkah kerja: 

 Untuk dapat mengidentifikasi mode rambut adalah dengan melakukan : 

a. Persiapkan berbagai macam mode rambut 

b. Amati dengan seksama mode pangkasan rambut 

c. Buat catatan untuk mengidentifikasi mode pangkasan  

 

C. Lembar Latihan 

Jawablah prtanyaan berikut pada lembar jawaban yang telah disediakan 

1. Apa yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi mode rambut 

____________________________________________________________   

____________________________________________________________ 

 

2. Sebutkan 3 mode pangkasan rambut, beserta ciri-ciri pangkasannya   

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________ 

 

Tugas praktek 

Lakukan identifikasi model pangkasan rambut pada hair pop yang disediakan, 

buat catatan ciri dari masing-masing bentuk pangkasan untuk menentukan jenis-

jenis mode rambut.  

 

 
Cocokkkan kembali jawaban anda dengan kunci jawaban. Pahami lagi 
kegiatan belajar ini untuk memudahkan mempelajari kegiatan belajar 
selanjutnya 
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      KEGIATAN BELAJAR  V 

      PEMANGKASAN DASAR SESUAI MODE  

 

 

A. Lembar Informasi 

Pemangkasan dasar rambut sesuai mode merupakan usaha untuk mengurangi 

panjang rambut dengan teknik tertentu sesuai mode yang dipilih/dikehendaki. 

Dalam pemangkasan tidak hanya mode saja yang diperhatikan, akan tetapi  perlu 

dilakukan penyesuaian dengan jenis kelamin, bentuk wajah, jenis rambut, postur 

tubuh, pekerjaan, usia, dan kepribadian agar mendapatkan hasil pangkasan yang 

sesuai dengan yang dikehendaki serta dapat memberikan nilai tambah dalam 

penampilan. 

Pemangkasan dasar rambut sesuai mode juga dimaksudkan agar senantiasa 

dapat menyesuaikan dengan perkembangan mode yang sedang populer selain 

untuk menambah rasa percaya diri,  sehingga memperoleh kepuasan tersendiri.  

Macam pemangkasan dasar rambut meliputi: 

1. Memangkas rambut datar (solid form) 

2. Memangkas rambut bertrap (graduation) 

3. Memangkas rambut bertrap penuh (layer) 

 

 

B. Lembar Kerja 

1. Alat Dan Lenan 

Kebutuhan alat-alat dan lenan yang perlu dipersiapkan untuk melakukan 

pemangkasan rambut dapat dilihat pada tabel  5.1.  
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Tabel 5.1. Alat dan Lenan yang Diperlukan dalam Pemangkasan Dasar Rambut 

 

No Nama Alat Spesifikasi Kegunaan 
1 Sisir besar Bahan plastik, bertangkai, 

dan bergigi besar 
Mengurai rambut dari 
kekusutan, menyisir 
rambut setelah pencucian 

2 Sisir 
pemangkasan 

Bahan plastik, bentuk kecil 
dan tipis 

Mengambil rambut yang 
akan digunting 

3 Sisir berekor Bahan plastik, berekor, 
bergigi rapat  

Membantu pengambilan 
rambut saat pengeringan 
dengan teknik  blow dry 

4 Sisir blow Batang sisir kayu atau 
plastik dengan bulu sikat 
sintetis 

Membentuk rambut pada 
saat pengeringan dengan 
teknik blow dry 

5 Sisir sasak Bahan tulang, bertangkan, 
bergigi rapat panjang dan 
pendek 

Penyasakan 

6 Sisir penghalus 
sasak 

Bahan plastik, bertangkai, 
bergigi halus 

Menghaluskan dan 
membentuk rambut 

7 Gunting rambut Bahan baja berlapis, nomor 
4½ - 5 

Memotong rambut 

8 Hair dryer Pengering rambut 
genggam, bahan plastik 
dan logam. 

Untuk mengeringkan 
rambut 

9 Penutup telinga Bahan plastik Untuk melindungi telinga 
10 Deard trimer Bahan baja bertangkai 

plastik 
Untuk menghaluskan sisa 
rambut 

11 Pisau cukur Bahan logam dan baja Untuk mencukur sisa 
rambut 

12 Sisir sikat Bertangkai kayu dengan 
bulu-bulu sintetis 

Untuk membersihkan 
sisa-sisa potongan 
rambut  

13 Handuk kecil Bahan katun, bentuk 
persegi empat, ukuran 30 x 
70 cm 

Untuk mengeringkan 
rambut dan melindungi 
kulit dari kontak 
langsung dengan plastik 

14 Cape 
penyampoan 

Bahan plstik, bentuk 
melingkar menutup dada 
dan punggung 

Menutup dada, melin-
dungi baju dari kosmetik 
dan kkotoran rambut 

15 Cape 
pemangkasan 

Bahan kain bertekstur licin, 
bentuk melingkar menutupi 
dada dan punggung 

Melindungi badan dan 
pakaian dari potongan 
rambut 

16 Jepit bergerigi Bahan plastik, bergerigi Untuk menjepit rambut  
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2. Bahan  

Kosmetik yang diperlukan sebagai bahan praktek dapat dilihat pada Tabel 

5.2.  berikut: 

 

Tabel 5.2.:  Daftar Bahan Kosmetika Pemangkasan Rambut 

No Jenis Spesifikasi Kegunaan 
1 Kapas lapis Bahan 100 % kapas, 

warna putih, ukuran ± 5 
cm 

Untuk membersihkan kosmetik 
yang melekat di kulit 

2 Tissue Kertas lunak, mudah 
hancur, warna putih 

Untuk melindungi kulit leher 
dari shampo atrau conditioner 

3 Shampoo Sifat alkali, berbentuk 
cair 

Untuk membersihkan kulit 
kepala dan rambut 

4 
 

Conditioner  Sifat asam, bentuk 
liquit atau krim 

Menutup kutikula rambut, 
sehingga menjadi licin dan 
berkilau 

5 Shaving gel Berbentuk gel Untuk membantu membersih 
kan kotoran pada kulit kepala 
dan rambut 

6 Styling foam Berbentuk foam atau 
busa 

Memudahkan dan menguatkan 
penataan rambut 

7 Styling spray Berbentuk cair Menahan bentuk penataan 
lebih kuat dan tahan lama 

 
 

3.  Kesehatan dan Keselamatan kerja  

Untuk kelancaran dan terhindari  dari kerusakan alat, maka perlu 

diperhatikan faktor: 

 a.  Kesehatan, yang dimaksud: 

• bersih ruangan dan peralatan, 

• sirkulasi udara sehat, 

• bebas bau badan dan mulut agar tidak mengganggu suasana kerja, 

• kebersihan tangan dan kuku pribadi 

b.  Keselamatan kerja 

• melakukan pekerjaan sesuai prosedur 

• tertib dalam pengoperasian alat 
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• tertib dalam pemilihan alat dan bahan kosmetika pencucian rambut 

• hindari penggunaan kosmetik yang kadaluarsa 

• pegang gunting dengan cara yang tepat 

• pemasangan dan pencabutan hair dryer, tangan dalam keadaan kering 

•  hindari pemakaian alat rusak 

• arahkan ujung hair dryer pada posisi yang benar 

 

4. Langkah Kerja 

a. Persiapan  

1)  Persiapan Praktik 

a) Area kerja  

Area kerja yang akan dipergunakan diusahakan rapi dan bersih agar 

klien merasa nyaman, sediakan bacaan-bacaan yang menarik, dan 

bunyikan musik dengan alunan lembut untuk menghilangkan kejenuhan 

b)  Alat, Bahan, Lenan, dan Kosmetik 

Alat, bahan, lenan, dan kosmetik yang diperluikan harus: 

• alat harus dalam keadaan steril dan ditata berdasarkan urutan kegunaan   

• handuk dan cape dalam keadaan bersih, lipat rapi  

• kosmetik ditata sesuai dengan urutan pemakaian 

 

2) Persiapan  Pribadi: 

• kondisi sehat jasmani dan rohani 

• memakai pakaian kerja/pakaian rapi 

• melepas perhiasan yang mengganggu proses kerja 

• gunakan sepatu bertumit rendah. 

• mencuci tangan sebelum memulai pekerjaan 

• bersikap ramah dan sopan 

 

3) Persiapan Model (klien) 

• melepas hiasan dan ornamen rambut 
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• memakai handuk dan cape 

• duduk pada kursi yang sudah disediakan 

 

  b.   Pelaksanaan 

  1)  Persiapan awal, meliputi:  

• Sisir rambut dari kekusutan 

• Diagnosa keadaan kulit kepala dan rambut 

• Lakukan pencucian rambut 

• Keringkan dengan handuk 

• Sisir kembali untuk menghilangkan dari kekusutan 

• Parting rambut menjadi 4 bagian 

2)  Langkah kerja pemangkasan solid.  

a) Ambil selapis rambut bagian belakang buat pola garis pangkas lurus, 

gunakan sebagai patokan pangkasan tanpa pengangkatan (gambar 

5.3.) 

b) Selapis demi selapis pangkas rambut pada bagian belakang sampai 

selesai (gambar 5.4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 
Patokan Pangkasan Tanpa 

Pengangkatan 
 (Winarni, 2001:24) 

Gambar 5.4 
Pemangkasan Dibagian 

Belakang (Winarni:2001:24) 
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c) Lanjutkan pada bagian depan sisi kanan dan kiri sebagaimana 

memangkas bagian belakang (gambar 5.5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)  Kontrol kembali pemangkasan pada bagian belakang dan sisi kanan kiri 

bagian  depan 

e)  Hasil pemangkasan solid form horizontal line dalam keadaan basah  

(lihat gambar 5.6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 
Pemangkasan Sisi Kanan Dan Kiri (Winarni , 2001:  25) 

Gambar 5.6 
Pemangkasan Bagian Belakang Dan Sisi Kanan Kiri (Winarni: 2001:26) 



Pangkas Rambut Dasar 

Program Keahlian Tata Kecantikan Rambut 31

f)  Hasil pemangkasan setelah dikeringkan tampak belakang dan samping 

(gambar 5.7.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pemangkasan Dasar Pola Garis Pangkas Diagonal ke Depan (solid form 

diagonal forward) 

a) Ambil selapis rambut bagian 

belakang buat pola garis pangkas 

lurus, gunakan sebagai patokan 

pangkasan tanpa pengangkatan. 

b) Pangkas dari bagian belakang 

dengan garis pola V terbalik 

sebagai patokan.  

c) Selesaikan pangkasan dibagian 

belakang  

d) Lanjutkan bagian depan sisi kanan 

dan kiri dengan mengambil garis 

pola pangkas diagonal ke depan 

disambung dengan pangkasan 

bagian belakang  

Gambar 5.7 
Hasil pemangkasan keadaan basah, Hasil pangkasan setelah dikeringkan 

tampak belakang dan samping (Winarni: 2001: 26) 

Gambar 5.8. 
Patokan pangkasan dengan 

garis pola V (Winarni: 2001:28) 
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   e)  Selesaikan pangkasan selapis demi selapis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9. 
Pangkasan di bagian belakang 

(Winarni: 2001:28) 

Gambar 5.10. 
Pangkasan di bagian sisi 

(Winarni: 2001:28) 

Gambar 5.11. 
Penyelesaian pangkasan selapis demi selapis (Winarni: 2001:29) 
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f) Keringkan rambut yang telah dipangkas dan rapihkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12. 
Hasil pangkasan keadaan basah (Winarni, 2001:29) 

Gambar 5.13. 
Hasil pangkasan setelah dikeringkan  (Winarni, 2001:30) 
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3. Pemangkasan Dasar Pola Garis Pangkas Diagonal ke Belakang (Solid 

Form Diagonal Back) 

a) Ambil selapis rambut bagian belakang buat pola garis pangkas lurus, 

gunakan sebagai patokan pangkasan tanpa pengangkatan 

b) Ambil selapis rambut bagian sisi depan untuk membuat garis pola V 

sebagai patokan (lihat gambar 5.15.) 

c) Lakukan pemangkasan kebagian belakang sampai selesai seluruhnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Teruskan pada bagian depan sisi kanan dan kiri dengan menyambung 

bagian   belakang yang telah dibuat garis pola pangkas diagonal ke depan. 

e) Selesaikan pemangkasan selapis demi selapis, baik bagian sisi kanan, kiri 

dan belakang. 

f) Rapihkan dan keringkan rambut yang sudah dipangkas. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.15. 
Pangkasan Ke Bagian Belakang (Winarni: 2001:32) 
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Gambar 5.16 
Penyelesaian Pemangkasan (Winarni: 2001:32) 

Gambar 5.17 
Hasil Pangkasan Tampak Samping Dan Belakang Sebelum 

Dikeringkan (Winarni: 2001:33) 
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4. Langkah Kerja Pemangkasan Gradasi Paralel 

    a.  Pemangkasan Dasar Pola Garis Pangkas Horisontal  

1) Lepaskan selapis rambut bagian belakang dan pangkas rambut dengan 

sudut pangkas 0º dari garis pola pangkas horisontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.18. 
Hasil Pangkasan Tampak Samping Dan Belakang Setelah 

Dikeringkan  (Winarni: 2001:33) 

Gambar 5.19. 
Pola Garis Pangkas Horisontal  (Winarni: 2001:19) 
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c) Selesaikan pangkasan bagian belakang selapis demi selapis, lanjutkan 

sampai batas ujung telinga dengan sudut pangkas 45º  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d). Turunkan selapis rambut bagian samping di atas telinga, sesuaikan 

pangkasan dengan garis pola pangkas dengan sudut 45º derajat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.20 
Penyelesaian Pangkasan Bagian Belakang (Winarni: 2001:19) 

 

Gambar 5.21. 
Penyelesaian Pangkasan Bagian Depan Sisi Kanan Dan 

Kiri  (Winarni: 2001:20) 
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e) Selesaikan pangkas rambut selapis demi selapis, dari bagian belakang ke 

muka dengan garis pola pangkas sejajar garis pangkas dengan sudut 

pangkas  45 º. Lakukan kontrol pangkasan dari belakang ke muka.    

f) Sisir rambut untuk merapikan hasil pangkasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 . Langkah kerja pemangkasan dasar Layer 

a.  Pemangkasan Dasar Pola Garis Pangkas Basic Layer  

1) Pangkas rambut di sekeliling hair 

line sebagai patokan panjang 

rambut yang akan dipangkas   

2) Lanjutkan dan selesaikan 

pemangkasan dari daerah depan 

(poni) menggunakan patokan yang 

telah dibuat  

 

 

 

 

Gambar 5.22. 
Hasil Jadi Pemangkasan Graduation (Winarni :2001:21) 

Gambar 5.23. 
Mengambil Lapisan Rambut 

(Winarni:2001:18) 
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3) Teruskan memangkas daerah eksterior (belakang), dengan garis 

pangkas vertikal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.24. 
Memangkas Daerah Poni Dan Daerah Eksterior (Winarni, 2001:19) 

 

Gambar 5.25. 
Memangkas Daerah Belakang (Winarni:2001:20) 
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4) Selesaikan pemangkasan bagian belakang dengan sudut pemangkasan 

90º, sambungkan bagian interior dan eksterior  

5) Sisir rambut untuk merapikan hasil pemangkasan 

6) Hasil jadi pemangkasan basic layer tampak samping dan belakang 

dapat dilihat pada gambar 5.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Pemangkasan Dasar Increase Layer Pola Garis Pangkas Horisontal 

1) Buat patokan panjang pemangkasan, lanjutkan selapis demi selapis 

dengan sudut  pengangkatan pangkasan sesuai pola pangkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.26. 
Hasil Jadi Pangkasan (Winarni:2001:20) 

Gambar 5.27 
Mengambil section pertama pangkasan (Winarni: 2001:22) 
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    2)  Mengikuti pola pangkas selesaikan pangkasan sampai bagian belakang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 3) Lanjutkan bagian depan samping kanan dan kiri, sesuaikan dengan 

sudut pangkas yang dikehendaki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.28. 
Pemangkasan bagian belakang (Winarni:2001:22) 

Gambar 5.29. 
Pemangkasan bagian depan (Winarni:2001:23) 
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4) Lakukan kontrol hasil pangkasan, mulai dari bagian depan sambung 

sampai ke bagian belakang, lanjutkan dengan penyisiran dan 

pengeringan  

5) Hasil jadi pangkasan increase layer dari bagian belakang dan samping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Lembar Latihan 

 Jawablah pertanyaan berikut pada lembar jawaban yang telah disediakan 

1. Sebutkan kosmetika yang dipergunakan dalam pemangkasan rambut 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Terangkan langkah kerja pemangkasan  pola garis pangkas basic layer 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Gambar 5.30 
Hasil jadi pangkasan increase layer (Unesa:2001:23) 
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Tugas praktek 

1. Persiapan praktek 

• Ruang , alat dan bahan praktek 

• Siapkan 6 hair pop dengan panjang rambut minimal sebahu, untuk masing-

masing bentuk dasar pangkas rambut 

• Waktu pelaksanaan   6 x 60 menit 

2.Pelaksanaan 

Lakukan pemangkasan   dasar untuk masing-masing bentuk dasar 

pemangkasan sesuai dengan langkah kerja masing-masing bentuk 

pangkasan. 

Penilaian: 
 
 

No Komponen Nilai 
1 Persiapan: 

-Kelengkapan peralatan 
 

2 Pelaksanaan: 
-Ketepatan teknik pemang-
kasan 
-Kecepatan  

 

  
 

Keterangan: Apabila persiapan, hasil, dan waktu sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan, siswa telah dapat dikatakan berhasil baik. 
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LEMBAR EVALUASI 

 

A. Evaluasi Kognitif 

1. Apa yang akan terjadi bila pemangkasan rambut dalam satu garis sama 

panjang dilakukan tanpa adanya pengangkatan? 

2. Apa yang dihasilkan bila pemangkasan dilakukan dengan pengangkatan 

dari sudut pangkas 15º  sampai 60º  

3. Uraikan secara singkat  terjadinya gradasi dalam pemangkasan  

 

B. Evaluasi Kinerja 

Menggunakan  model  hidup, lakukan masing-masing 1 pangkasan dengan bentuk 

dasar pangkasan solid form, graduation, dan basic layer dengan waktu masing-

masing 90 menit, meliputi:  

1. Persiapan  

2. Pelaksanaan 

3. Hasil 

4. Berkemas 
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LEMBAR KUNCI JAWABAN 

 

A. Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar I 

1. Persiapan ruang, alat dan bahan, persiapan klien, dan persiapan diri pribadi 

2. Persiapan diri pribadi, meliputi: 

a. Kesehatan dan kebersihan diri 

b. Penggunaan pakaian yang sopan 

c. Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan sesuai dengan 

bidangnya  

  

 B.  Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar II 

1.  Pencucian rambut dimaksudkan untuk menghilangkan debu, keringat atau 

kotoran lain yang menempel pada kulit kepala dan rambut menggunakan 

kosmetik rambut.  

2.  Pencucian rambut dapat dilakukan secara basah maupun kering  

 

C.  Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar III 

1.  Bentuk dasar pangkas rambut terdiri dari pemangkasan rambut:. solid,  

graduasi, dan layer 

2. a. Pemangkasan Datar Pola Garis Pangkas Lurus (Solid Form Horizontal   

Line) 

b. Pemangkasan Datar Pola Garis Pangkas Diagonal ke Depan (Solid 

Form Diagonal Forward)  

c. Pemangkasan Datar dengan Pola Garis Pangkas Diagonal ke Belakang ( 

Solid Form Diagonal Back)  

3 .a. Gradasi paralel 

   b. Gradasi Plus 

   c. Gradasi Min 
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D. Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar IV 

1.  a. Persiapkan berbagai macam mode rambut 

     b. Amati dengan seksama mode pangkasan rambut 

     c. Buat catatan untuk mengidentifikasi model pangkasan  

2.  •The Classic Bob 

 Pola pemangkasan dibuat memendek dari belakang terus memanjang ke     

depan membentuk sudut di kedua sisi depan. Bila dilihat dari bagian belakang, 

tampak pangkasan garis pola pangkasan yang menurun.  

• The Isadora Look  

       Pola pemangkasan model ini dibuat memanjang dari belakang terus 

memendek di depan tidak membentuk sudut lancip di depan. Apabila dilihat 

dari bagian belakang, arah pangkasan akan nampak naik ke atas. 

• Mini Cut 

Bagian belakang dipotong model oval-bulat sampai belakang daun telinga 

bagian bawah, dan bagian sisi pemangkasan menurut pola sisi belakang daun 

telinga yang tidak ditumbuhi rambut. Untuk bagian muka dipangkas menurut 

arah sisiran  

 

E. Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar V 

1.  Shampo, Conditioner, Shaving gel, Styling foam, Styling spray 

2.  Pemangkasan Dasar Pola Garis Pangkas Basic Layer  

a. Pangkas rambut di sekeliling hair line sebagai patokan panjang rambut 

yang akan dipangkas 

b. Lanjutkan dan selesaikan pemangkasan dari daerah depan (poni) 

menggunakan patokan yang telah dibuat  

c. Teruskan memangkas daerah eksterior (belakang), dengan garis pangkas 

vertikal 

d. Selesaikan pemangkasan bagian belakang dengan sudut pemangkasan 

90º, sambungkan bagian interior dan eksterior  

e. Sisir rambut untuk merapikan hasil pemangkasan 

f. Hasil jadi pemangkasan basic layer tampak samping dan belakang 
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F.  Kunci Jawaban Lembar Evaluasi 

1.  Hasil pangkasan merupakan satu garis lurus, rambut terpanjang jatuh pada 

garis yang sama dengan rambut terpendek  

2.  Rambut terpanjang akan terdapat pada bagian atas kepala dan yang lebih 

pendek terdapat di bagian luar 

3.  Gradasi dalam pemangkasan terjadi karena adanya pengangkatan dalam 

pemangkasan dengan menggunakan sudut pangkas mulai 15º 
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