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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 pengeringan rambut disusun dengan 

harapan siswa memahami berbagai hal yang diperlukan dalam melakukan 

pengeringan rambut, dengan demikian  siswa dapat lebih mudah untuk belajar dan 

dapat menerapkannya sendiri setiap saat. 

Terimakasih khususnya katujukan kepada Bagian Proyek Pengembangan 

Kurikulum Direktorat Pendidikan Menengah Dan Kejuruan Departemen 

Pendidikan Nasional  yang telah memberi kesempatan dan pendanaan dalam 

pembuatan bahan ajar pengeringan rambut, sehingga dapat menjadi pemicu dalam 

pembuatan bahan ajar yang lain untuk mengembangkan kemampuan di bidang 

menulis. 

Besar harapan penulis kepada pembaca untuk memberikan masukan demi 

perbaikan, semoga bahan ajar ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 
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DESKRIPSI JUDUL 

 
Mengeringkan rambut merupakan kemampuan dasar dalam mempelajari 

kecantikan rambut, karena dalam setiap proses perlakuan rambut yang 

memerlukan pencucian senantiasa diikuti dengan pengeringan. Adapun deskripsi 

dari pengeringan rambut meliputi: 

1. Memaksimalkan penggunaan alat 

2. Memaksimalkan penggunaan kosmetik pengeringan rambut 

3. Menghaluskan rambut dari kekusutan 

Dengan penguasaan materi belajar tentang pengeringan rambut, siswa 

akan lebih terampil melakukan pengeringan rambut baik untuk dirinya sendiri 

maupun orang lain.  
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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 mengeringkan rambut, terlebih dahulu 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. 
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PERISTILAHAN/GLOSSARY 
 
 
 

Blow dry  :  adalah  penataan kering  

Customer :  adalah orang yang menjadi langganan 

Klien :  adalah orang yang menjadi obyek praktik  

Kusut :  adalah sukar diurai 

Parting  :  adalah pembagian pada rambut untuk memudahkan pengerjaan 

Prosedur :  adalah tahap demi tahap yang harus dilalui 

Sirkulasi :  adalah peredaran 

Sintetis :  adalah campuran 

Volume :  adalah isi 

Van brush :  adalah sikat penataan 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

 

1. Modul pengeringan rambut merupakan modul ke 4 dari  modul  

kecantikan rambut 

2. Modul pengeringan rambut terdiri dari 4 kegiatan belajar, dengan waktu 

pengajaran 100 jam, meliputi kegiatan: 

a. Penggunaan alat pengering rambut 

b. Penggunaan kosmetik pengering rambut   

c. Pengeringan rambut 

d. Menghaluskan rambut dari kekusutan 

3. Setiap kegiatan belajar senantiasa disertai: 

a. Lembar informasi, yang berisi teori dasar pengeringan rambut 

b. Lembar kerja, berisi alat, bahan, langkah kerja 

c. Lembar latihan, berupa pertanyaan-pertanyaan dan kunci jawaban  

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

5. Ikuti petunjuk secara berurutan 

6. Persiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk praktik 

7. Lakukan langkah kerja secara berurutan 

8. Periksa hasilnya, bila kurang sesuai lakukan latihan sesering mungkin  

9. Jawablah 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 mampu 

dan  terampil mengeringkan rambut dengan benar. 

 

B. Tujuan Antara 

Modul pengeringan rambut terdiri dari empat kegiatan belajar. Setelah 

mempelajari  kegiatan belajar  I  tentang penggunaan alat pengering rambut, 

diharapkan siswa dapat menjelaskan dan melakukan: 

a. Penggunaan hair dryer dengan benar 

b. Penggunaan sikat bulat sesuai dengan rambut dan volume yang diharapkan 

c. Penggunaan macam-macam sisir untuk finishing 

Kegiatan belajar II, berkaitan dengan penggunaan kosmetik pengering 

rambut dengan benar, tujuannya  agar siswa mampu menjelaskan: 

a. Macam-macam kosmetik pengeringan rambut 

b. Sifat-sifat kosmetik pengeringan rambut 

c. Pemilihan kosmetik pengeringan rambut 

d. Teknik menggunakan kosmetik pengeringan rambut 

Kegiatan belajar III, merupakan ketrampilan yang perlu dikuasai. Tujuan 

kegiatan belajar ini agar siswa terampil dalam:  

      a.   Pemasangan alat pengering 

b. Teknik mengeringkan rambut 

c. Menentukan waktu pengeringan 

d. Mengetes kekeringan rambut 

Kegiatan belajar IV, berisi tentang ketrampilan menghaluskan rambut dari 

kekusutan, materi yang diberikan bertujuan agar peserta terampil dalam 

menyisir/menata rambut sesuai mode yang diinginkan 
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KEGIATAN BELAJAR I 

PENGGUNAAN ALAT PENGERING RAMBUT 

 
 

A. Lembar Informasi 
 

Alat pengering rambut merupakan perlengkapan peralatan yang diperlukan 

dalam pengeringan rambut. Jenis alat pengering rambut dan pemahaman dalam 

penggunaan alat  pengering rambut  dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

dalam pemakaian alat dan penerapannya dalam melakukan pengeringan rambut.   

 
B. Lembar Kerja 

1. Alat dan Lenan 

Peralatan yang diperlukan dalam melakukan pengeringan rambut, meliputi: 

• Sisir garpu  

• Sisir besar  

• Sisir berekor 

• Sisir sasak 

• Sisir penataan blow  

• Sisir van brush 

• Hand hair dryer 

• Cape plastik 

• Handuk kecil 

• Jepit bergigi 

• Waskom 

 

2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Untuk kelancaran dalam penggunaan alat dan terhindari  dari kerusakan 

alat, maka perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 
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   a. Kesehatan: 

• Bersih ruangan 

• Sirkulasi udara sehat 

• Bebas bau badan dan mulut agar tidak mengganggu suasana kerja 
 

b. Keselamatan Kerja 

• Melakukan pekerjaan sesuai prosedur 

• Tertib dalam pengoperasian alat 

• Tertib dalam pemilihan alat 

• Hindari pemakaian alat rusak 

• Posisi kerja nyaman, baik bagi klien maupun customer  

 

3. Langkah Kerja 

a. Persiapan 

• area kerja, dan peralatan pengeringan rambut 

• melepas perhiasan, memakai pakaian kerja/pakaian rapi, dan sepatu 

bertumit rendah. 

b. Penggunaan dan cara penggunaan 

1) Sisir garpu, digunakan untuk melicinkan rambut dari kekusutan 

Cara penggunaan: 

(a) pegang sisir dengan posisi benar 

(b) gunakan untuk melepaskan rambut dari kekusutan secara ringan dari 

atas ke bawah 

2) Sisir besar, digunakan untuk penyisiran rambut setelah dilicinkan dari 

kekusutan, Cara penggunaan: 

(a) pegang gagang sisir 

(b) sisir rambut dari atas kebawah sampai licin 

3) Sisir berekor, digunakan untuk parting rambut dan pengambilan rambut 

pada saat proses pengeringan dengan blow drY 

Cara penggunaan: 

(a) pegang gagang sisir 
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(b) parting rambut dengan ujung gigi sisir 

(c) gagang sisir gunakan untuk mengangkat rambut selapis demi selapis 

untuk  dikeringkan 

4)  Sisir sasak, untuk melakukan penataan (menyasak rambut) setelah rambut 

kering  

Cara penggunaan:  

(a) Pegang sisir secara kuat 

(b) Tarik selapis rambut yang akan disasak 

(c) Dengan sisir sasak  tarik rambut kearah kepala, lakukan berulang-

ulang sampai mendapatkan ketebalan sasakan  yang diinginkan 

(d) Lakukan selapis demi selapis pada rambut yang akan disasak sesuai 

penataan yang diinginkan 

5) Sisir penataan blow, digunakan untuk membentuk volume rambut saat 

pengeringan   dengan teknik blow dry 

  Cara penggunaan: 

(a) Pegang sisir secara kuat 

(b) Ambil rambut selapis demi selapis, dan gulung rambut kearah yang 

dikehendaki dengan sisir blow secara kuat sambil dikeringkan  

(c) Lepas gulungan dengan cara menurunkan sisir sebagaimana saat 

menggulung 

(d) Ulangi sampai mendapatkan hasil yang diinginkan 

6)  Sisir van brush, untuk menghaluskan dan membentuk hasil sasakan  

  Cara penggunaan: 

(a) Pegang gagang sisir dengan kuat 

(b)  Sisirkan pada rambut yang telah dilakukan penataan secara ringan 

7)  Hand Hair dryer, digunakan untuk mengeringkan rambut dengan panas  

tertentu dan membantu terbentuknya volume dan tatanan rambut 

Cara penggunaan: 

(a) Pilih hair dryer dengan kekuatan ± 450 watt 

(b) Masukkan stop kontak dengan posisi benar 

(c) Pilih pengatur pemanas  
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(d) Atur Jarak antara hair dryer dengan rambut ± 30 cm 

(e) Gerakkan hair dryer dengan arah geser kanan dan kiri 

(f)  Matikan hair dryer selesai digunakan  

(g) Cabut kabel dari stop kontak 

8)  Jepit bergigi, digunakan untuk menjepit rambut saat pembagian rambut 

dan waktu proses pengeringan  

Cara penggunaan: 

(a) Tekan bagian pangkal jepit yang tidak bergigi 

(b) Jepitkan pada rambut dibagian yang memerlukan  penjepitan 

9)  Cape, digunakan untuk melindungi pakaian dan badan dari sisa air setelah 

pencucian rambut 

Cara penggunaan: 

(a) Kalungkan handuk pada tengkuk leher 

(b) Kalungkan cape diatasnya 

(c) Pasang handuk diatas cape di bagian tengkuk 

10)   Handuk kecil, digunakan untuk mengeringkan rambut dan melindungi kulit 

dari kontak langsung dengan bahan plastik 

Cara penggunaan: 

(a) Tekan-tekankan handuk pada rambut 

(b) Gantilah dengan handuk yang kering apabila handuk yang digunakan 

sudah basah  

11)   Waskom, digunakan untuk tempat handuk basah selesai digunakan untuk 

mengeringkan rambut  

Cara penggunaan: 

(a) Letakkan didekat customer 

(b) Singkirkan segera bila selesai melakukan pengeringan 
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C. Lembar Latihan 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat 

1. Jelaskan pengertian tentang alat pengering rambut. 

2. Untuk maksud apakah diperlukan pengetahuan tentang jenis alat pengering 

rambut dan pemahaman dalam penggunaannya. 

3. Sebutkan peralatan apa saja yang diperlukan untuk penataan rambut. 

4. Jelaskan bagaimana cara penggunaan hand hair dryer. 

5. Untuk penggunaan apa dan bagaimana cara penggunaan sisir sasak pada 

pengeringan rambut.  

 

Sebelum mempelajari kegiatan belajar berikutnya, cocokkan jawaban Anda 
dengan kunci jawaban yang disediakan. Pahami benar-benar bahasan ini untuk 
memudahkan melakukan ketrampilan yang akan dilakukan. 
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KEGIATAN BELAJAR II 

PENGGUNAAN KOSMETIK PENGERING RAMBUT 

 

 

A. Lembar Informasi 

1. Pengertian 

Kosmetik pengering rambut adalah berbagai macam kosmetik yang biasa 

digunakan dalam pengeringan  rambut. Penggunaan kosmetik pengering rambut  

dilakukan untuk mempertahankan posisi rambut supaya rambut stabil setelah 

dilakukan penataan selesai rambut dikeringkan. 

 

2. Sifat-sifat Kosmetik Pengering Rambut 

Sifat dari kosmetik pengering rambut adalah: 

a. Membuat rambut tahan dari kelembaban udara 

b. Membuat rambut lebih keras dari rambut normalnya 

c. Memudahkan untuk penataan 

d. Menahan bentuk penataan lebih kuat dan tahan lama 

e. Rambut tidak mudah menyerap air 

 

3.  Pemilihan Kosmetik Pengering Rambut 

Kosmetik untuk pengering rambut merupakan bentuk kosmetik yang 

bermanfaat untuk membantu dalam penataan, ada yang berupa cairan, busa 

maupun berbentuk gel. Untuk itu pilih kosmetik pengering rambut dengan 

menyesuaikan dengan bentuk kondisi rambut (keriting, lurus) dan model 

penataan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. 

 

4. Teknik Penggunaan Kosmetik Pengering Rambut  

Pemakaian kosmetik rambut disesuaikan dengan jenis kosmetik yang 

digunakan melihat bentuk kosmetik rambut ada yang berupa cairan, busa, 
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maupun gel. Untuk teknik penggunaannya disesuaikan dengan masing-masing 

kosmetik tersebut 

 

B. Lembar Kerja 

1. Alat 

• Sendok 

• Sisir 

 

2. Bahan 

• Styling foam 

• Styling spray 

• Styling gel 

• Hair spray non aerosol 

 

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

a. Kesehatan 

• Bersih ruangan 

• Sirkulasi udara sehat 

• Bebas bau badan dan mulut agar tidak mengganggu suasana kerja 

• Kebersihan tangan dan kuku pribadi 

 

b. Keselamatan kerja 

• Tertib dalam pemilihan bahan 

• Hindari pemakaian bahan yang kadaluarsa 

• Gunakan alat bantu untuk mengambil kosmetik yang tidak 

disemprotkan 

• Arahkan ujung hair dryer pada posisi yang benar 

• Lepaskan stop kontak selesai pemakaian dengan keadaan tangan 

kering 
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• Lindungi wajah dengan topeng muka saat menyemprotkan styling 

spray/hair spray 

 

 4. Langkah Kerja 

a.  Penggunaan kosmetik cair, biasanya sudah terkemas lengkap dengan alat 

spray. Adapun pemakaiannya: 

1) Buka tutup kemasan 

2) Tekan alat penyemprotnya 

3) Semprotkan pada udara terbuka terlebih dahulu, untuk melihat 

kelancaran cairan yang dikeluarkan 

4) Semprotkan pada rambut secara merata atau yang dikehendaki 

5) Tutup kembali kemasan 

b. Kosmetik bentuk busa, pemakaiannyua sebagai berikut: 

1) Buka penutup kemasan 

2) Tekan alat semprotnya di telapak tangan 

3) Semprotkan sesuai kebutuhan 

4) Dengan kedua tangan oleskan pada rambut yang dikehendaki dengan 

gerakan halus 

5) Tutup kembali kemasan 

c.  Kosmetik bentuk gel, pemakaiannya sebagai berikut: 

1) Ambil dengan sendok untuk kemasan yang tanpa tube 

2) Untuk yang berbentuk tube buka tutup kemasan dan tekan tube sampai 

kosmetik keluar sesuai kebutuhan 

3) Dengan menggunakan dua telapak tangan oleskan pada rambut yang 

dikehendaki dengan gerakan halus 
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C. Lembar Latihan 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut pada lembar yang telah disediakan. 

1. Untuk maksud  apakah digunakan kosmetik dalam pengeringan rambut 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Sebutkan sifat-sifat dari kosmetik pengeringan rambut 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Sebutkan kosmetik pengeringan rambut, dan berikan contoh bentuk dari   

masing-masing  kosmetik tersebut. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Jelaskan langkah-langkah pemakaian dari masing-masing kosmetik pengering  

Rambut 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Tugas Observasi 

a. Bentuk kelompok antara 3-4 orang 

b. Cari informasi sebanyak mungkin tentang berbagai merk kosmetik yang 

digunakan untuk  pengeringan rambut 

c. Catat berbagai hal berkaitan dengan keuntungan pemakaian kosmetik 

tersebut   

d. Laporan hasil yang telah anda dapatkan sebagai pertimbangan pemakaian 

kosmetik yang dipergunakan untuk bahan praktek 

 

 

 

Sebelum mempelajari kegiatan belajar berikutnya, cocokkan jawaban Anda 
dengan kunci jawaban yang disediakan. Pahami benar-benar bahasan ini untuk 
membantu memudahkan dalam persiapan bahan praktik yang diperlukan. 
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KEGIATAN BELAJAR III 

PENGERINGAN RAMBUT 

 

A. Lembar Informasi 

1. Pengertian 

Pengeringan rambut merupakan tindakan menghilangkan molekut-

molekul air yang berada di antara molekul-molekul keratin rambut. 

Pengeringan rambut dilakukan  setelah pengerjaan pencucian rambut, untuk 

itu kondisi rambut harus   bersih dari sisa -sisa busa shampo dan air yang 

menetes dari rambut.  

 

2. Cara Pengeringan 

 Ada 2 cara dalam pengeringan rambut yaitu: 

a. Menggunakan alat-alat pengering rambut, dan 

b. Menggunakan handuk 

 

B. Lembar Kerja 

1. Alat dan Lenan 

Pada Tabel 3.1 berikut ini merupakan alat dan lenan yang perlu 

dipersiapkan sebelum melakukan pengeringan rambut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1. 
Alat-alat dan Lenan untuk Pengeringan Rambut 
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Tabel 3.1.:  Daftar Alat dan Lenan Pengeringan Rambut 

 

No Jenis Spesifikasi Kegunaan 

1 Sisir garpu  Bahan plastik, bergigi 
besar 

melicinkan rambut dari 
kekusutan  

2 Sisir besar Bahan plastik, bertang-
kai, bergigi besar 

penyisiran rambut setelah 
dilicinkan dari kekusutan 
 

3 Sisir berekor  Bahan plastik dengan 
ekor terbuat dari logam, 
bergigi rapat 

parting rambut dan 
pengambilan rambut pada 
saat proses pengeringan 
dengan blow dry 

4 Sisir sasak Bahan tulang atau 
plastik, warna hitam, 
Bertangkai runcing, ber-
gigi rapat panjang dan 
pendek 

untuk melakukan penataan 
(menyasak rambut) setelah 
rambut kering 

5 Sisir penataan 
blow 

Batang sisi plastik atau 
kayu dengan bulu sikat 
sintetis, bentuk ½ blow 
dan blow penuh, ukuran 
S, M, L. 

Membentuk volume rambut 
saat pengeringan dengan 
teknik blow dry 

6 Sisir van 
brush  

Bahan plastik, bertang-
kai, berbulu halus 

Untuk menghaluskan dan 
membentuk hasil sasakan 

7 Hand hair 
dryer 

Pengering rambut geng-
gam, bahan logam peng-
hantar panas, daya ± 450 
watt 

menghilangkan sisa air pada 
rambut, membantu terben-
tuknya volume dan tatanan 
rambut 

8 Jepit bergigi Bahan plastik, bergigi digunakan untuk menjepit 
rambut saat pembagian 
rambut dan waktu proses 
pengeringan 

9 
 

Handuk kecil 
 
 

Bahan dari katun, ukuran 
30x70 cm 

Untuk mengeringkan rambut 
dan melindungi kulit dari 
kontak langsung dengan 
bahan plastik 
 

10 
 
 

Cape rambut 
 

Bahan plastik, bentuk 
melingkar menutupi dada 
dan punggung 

Untuk melindungi pakaian 
dan badan dari sisa air 
setelah pencucian rambut 
 

11 
 

Waskom Bahan plastik atau 
stainless 

meletakkan handuk basah 
selesai digunakan 
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2. Bahan 

Kosmetik yang diperlukan sebagai bahan praktek dapat dilihat pada Tabel 

3.2.   

 

Tabel 3.2:  Daftar Bahan Kosmetika Pengeringan Rambut 

 

No Jenis Spesifikasi Kegunaan 

1 Styling spray Berbentuk cair Menahan bentuk penataan lebih kuat 

dan tahan lama 

2 Styling gel Berbentuk gel Menahan bentuk penataan lebih kuat 

dan tahan lama 

3 Styling foam Berbentuk foam 

atau busa 

Memudahkan dan menguat-kan 

penataan rambut 

4 

 

Hair spray 

non aerosol 

Berbentuk cair 

tanpa aerosol 

Menetapkan penataan 

 

 

3. Keselamatan Kerja dan Kesehatan 

Untuk kelancaran kerja dan menghindari  kerusakan alat, maka perlu 

diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

          a. Kesehatan, yang dimaksud: 

• bersih ruangan 

• 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 

• tertib dalam pemilihan alat dan bahan kosmetika pengering rambut 

• hindari pemakaian alat rusak 
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• arahkan ujung hair dryer pada posisi yang benar 

• perhatikan jarak pemakaian kosmetika yang disemprotkan dan alat 

pengering ± 30 cm dari kepala klien 

• tutup wajah dengan topeng muka pada saat menyemprotkan styling 

spray 

• lepaskan stop kontak setelah selesai memakai alat dengan keadaan 

tangan kering 

• posisi kerja nyaman, baik bagi klien maupun customer  

• kembalikan alat, bahan, lenan dan kosmetik pada tempat semula 

 

4. Langkah Kerja 

a. Persiapan Praktik 

1) Area Kerja 

Area kerja yang akan dipergunakan diusahakan rapi dan bersih agar 

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

menghilangkan kejenuhan 

2) Alat, Bahan, Lenan, dan Kosmetik 

• alat harus dalam keadaan steril dan ditata berdasarkan urutan 

kegunaan di atas trolly yang terlebih dahulu dialasi dengan handuk 

bersih atau tissue. 

• handuk dan cape dalam keadaan bersih, lipat rapi dan letakkan pada 

rak kedua trolly 

• 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 memulai pekerjaan 

• bersikap ramah dan sopan 
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4) Model (klien) 

• melepas hiasan dan ornamen rambut 

• memakai handuk dan cape 

• duduk pada kursi yang sudah disediakan 

 

b. Pelaksanaan Praktik 

1) Pemasangan alat pengering (hand hair dryer) dan aturan penggunaan 

(1) pilih hair dryer dengan kekuatan ± 450 watt 

(2) masukkan stop kontak dengan posisi benar 

(3) pilih pengatur pemanas  

(4) atur jarak antara hair dryer dengan rambut ± 30 cm 

(5) lakukan pengeringan menggunakan hair dryer dengan arah geser 

kanan dan kiri 

(6) matikan hair dryer selesai digunakan 

(7) cabut kabel dari stop kontak 

2) Teknik mengeringkan rambut 

(1) mengeringkan dengan alat pengering rambut (hair dryer) 

 Setelah dilakukan pencucian, proses persiapan awal pengeringan 

rambut dimulai dengan: 

(2) melepaskan handuk pem-

bungkus kepala setelah 

dilakukan pencucian. Tekan 

rambut secara perlahan-

lahan dengan handuk 

kering dimulai dari kepala 

bagian atas kearah bawah 

sampai rambut dalam 

situasi  lembab (gambar 

3.2.) 

 

 

Gambar 3.2. 
Cara Menekan Rambut Dengan Handuk 
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3) Teknik Penyisiran Rambut 

(1) sisirlah rambut dengan menggunakan sisir garpu untuk melepaskan 

rambut dari kekusutan (gambar 3.3.)  

(2) lakukan penyisiran dengan sisir besar untuk memastikan rambut 

sudah terlepas semua dari kekusutan (gambar 3.4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Parting Rambut 

(1) parting rambut menjadi 4 

bagian 

(2) jepit dengan jepit bergigi 

seperti pada gambar 3.5. 

 

5) Cara Pengeringan 

(1) mulai dari bawah, buka jepit 

bergigi.  

(2) ambil selapis rambut bagian 

bawah dan keringkan dengan  

 

Gambar 3.3. 
Penyisiran Dengan Sisir Garpu 

 

Gambar 3.4 
Penyisiran Dengan Sisir Besar 

 

Gambar 3.5. 
Parting Rambut 4 Bagian 
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hair dryer, menggunakan bantuan sisir blow.  

(3) pastikan agar tiap bagian harus benar-benar kering sebelum 

mengerjakan bagian yang lain.  

(4) jangan memusatkan angin hair dryer pada satu bagian saja (gambar 

3.6.).  

(5) lakukan berulang-ulang sampai semua bagian rambut selesai 

dikerjakan.   

(6) merapikan Blow Rambut 

(7) pastikan seluruh rambut selesai dikeringkan 

(8) sisir kembali sambil  merapikan hasil blow yang telah dibentuk, lihat 

gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

6) Membentuk Penataan Rambut 

(1) lakukan penataan rambut 

(2) bila menginginkan penyasakan, gunakan sisir sasak untuk 

membentuk rambut sesuai keinginan klien. (gambar 3.8.) 

7) Pemberian Kosmetik Rambut 

(1) beri kosmetika pengeringan rambut 

(2) sesuaikan kosmetika yang digunakan dengan bentuk penataan 3.9.). 

Gambar 3.6. 
Cara Mengeringkan  Dengan Sisir Blow  

 

Gambar 3.7 
Merapikan Blow Rambut 
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c. Pengeringan dengan Handuk 

1) melepaskan handuk pembungkus kepala setelah dilakukan pencucian  

2) tekan rambut secara perlahan-lahan dengan handuk kering dimulai    dari 

kepala bagian atas kearah bawah. Lakukan berulang-ulang sampai 

rambut dalam kondisi  lembab.(perhatikan gambar  3.2.) 

3) senantiasa mengganti handuk yang kering, bila handuk yang  digunakan 

sudah basah, sehingga mempercepat proses kerja pengeringan rambut. 

4) setelah rambut dalam kondisi lembab, lakukan penyisiran menggunakan 

sisir garpu untuk melepaskan rambut dari kekusutan, selanjutnya 

lakukan penyisiran dengan sisir besar untuk memastikan rambut sudah 

terlepas semua dari kekusutan. (perhatikan gambar 3.3  dan 3.4.) 

5) parting rambut menjadi 4 bagian, jepit dengan jepit bergigi. Mulai dari  

bawah ambil rambut selapis demi selapis menggunakan sisir berekor,  

dan dengan bantuan sisir blow bentuklah rambut. Lakukan sampai 

seluruh bagian rambut selesai dikerjakan (perhatikan gambar 3.5. dan 

3.6.)        

6) setelah seluruh rambut kering, sisir kembali dengan sisir sikat sambil  

merapikan blow yang telah dibentuk (perhatikan gambar 3.7) 

Gambar 3.8. 
Membentuk Penataan Rambut 

 

Gambar 3.9. 
Pemberian Kosmetika Rambut 
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7) Lakukan penataan rambut dan bila menginginkan penyasakan   gunakan 

sisir sasak untuk membentuk rambut sesuai keinginan klien.(perhatikan 

gambar 3.8.) 

8) Beri kosmetika pengeringan rambut pada rambut yang telah ditata untuk 

mempertahankan rambut agar tidak cepat berubah penataannya 

(perhatikan Gambar 3.9.) 

                                                      

d. Menentukan Waktu Pengeringan 

Waktu yang diperlukan untuk melakukan pengeringan rambut pada 

setiap klien tergantung dari jenis rambut, ketebalan rambut, panjang 

pendeknya rambut dan pilihan panas hair dryer yang dipergunakan. 

Pengeringan dengan menggunakan handuk akan membutuhkan 

waktu lebih lama dari pada mempergunakan hair dryer, waktu pengeringan 

tersebut berkisar ± 60 menit bahkan dapat lebih dari kisaran waktu tersebut 

bergantung ketebalan rambut dan panjang pendeknya rambut klien. 

Untuk pengeringan rambut mempergunakan hair dryer, dapat 

diselesaikan dengan kisaran waktu sekitar 20 sampai 30 menit, dengan panas 

sedang. 

 

e. Mengetes Kekeringan Rambut 

Mengetes kekeringan rambut dapat dilihat dari pengembangan 

rambut saat dilakukan pengeringan. Tarik dan jepit rambut dengan 2 jari, 

rasakan berat ringannya keadaan rambut. Bila rambut sudah terasa ringan, 

dan terlihat mengembang dapat dipastikan rambut telah benar-benar kering, 

sehingga dapat melakukan pengerjaan pada bagian yang lain. 
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C. Lembar Latihan 

 

     Kerjakan Soal-soal di bawah ini pada lembar jawaban  yang telah disediakan  

1. Sebutkan alat dan bahan kosmetika untuk pengeringan rambut 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Jelaskan proses pemasangan hair dryer dan aturan penggunaannya 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam pengeringan rambut 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. Jelaskan langkah-langkah pengeringan dengan alat 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Latihan Praktik  

Lakukan pengeringan rambut dan penataan blow dry menggunakan alat 

dengan model yang mempunyai jenis rambut berminyak, dengan kriteria  

penilaian sebagai berikut: 

1. persiapan alat dan bahan sesuai, nilainya 10 

2. hasil  rambut mengembang, nilainya 50 

3. penataan sesuai, nilai 20       

 

 

 
Lakukan latihan sesering mungkin, bergantian dengan teman-teman anda 
tentang pengeringan, dan penataan blow, sampai anda trampil. 
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KEGIATAN BELAJAR IV 

MENGHALUSKAN RAMBUT DARI KEKUSUTAN 

 

 

A. Lembar Informasi 

Menghaluskan rambut dari kekusutan dimaksudkan agar memudahkan untuk 

pengerjaan selanjutnya, baik penyisiran maupun penataan rambut sesuai mode 

yang diinginkan klien. Penyisiran dilakukan baik dalam keadaan rambut basah 

sebelum dikeringkan maupun setelah dilakukan pengeringan, sehingga dapat 

dipastikan rambut telah terhindar dari kekusutan. 

 

B. Lembar Kerja 

1. Alat dan lenan 

• sisir besar 

• sisir van brush 

• handuk kecil 

• cape 

 

2. Bahan  

• styling spray  

• styling gel  

• styling foam  

• hair spray non aerosol 

 

3. Kesehatan dan Keselamatan kerja  

Untuk kelancaran dan terhindari  dari kerusakan alat, maka perlu 

diperhatikan faktor: 

a. Kesehatan, meliputi 

• bersih ruangan 
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• 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 

• Tertib dalam pemilihan alat dan bahan kosmetika pengering rambut 

• Hindari pemakaian alat rusak 

• Perhatikan jarak pemakaian kosmetika yang disemprotkan dan alat 

pengering ± 30 cm dari kepala klien 

• Tutup wajah dengan topeng muka pada saat menyemprotkan styling 

spray 

• Lepaskan stop kontak setelah selesai memakai alat dengan keadaan 

tangan kering 

• Posisi kerja nyaman, baik bagi klien maupun customer  

• Kembalikan alat, bahan, lenan dan kosmetik pada tempat semula 

 

4. Langkah Kerja 

a. Persiapan Praktik 

   1) Area Kerja,  

Area kerja yang akan dipergunakan diusahakan rapi dan bersih agar klien 

merasa nyaman. Sediakan bacaan-bacaan yang menarik, bila perlu bunyikan 

musik dengan alunan lembut untuk menghilangkan kejenuhan. 

 

   2) Alat, Bahan, Lenan, dan Kosmetik 

• alat harus dalam keadaan bersih dan ditata secara rapi. 

• handuk dan cape dalam keadaan bersih, lipat rapi dan letakkan pada rak 

kedua trolly 

• kosmetik ditata sesuai dengan urutan pemakaian 
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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 

 
b.Pelaksanaan 

1)  Penyisiran Rambut 

(a) dalam keadaan basah sisir rambut mulai dari atas kepala secara perlahan-

lahan kearah bawah. Lakukan beberapa kali untuk memastikan rambut 

telah terhindar dari kekusutan selasai dicuci. Bila terjadi kekusutan 

rambut, letakkan bagian rambut yang kusut pada telapak tangan dan 

tahan dengan ibu jari, selanjutnya lepaskan dengan bantuan sisir besar 

bagian yang kusut tadi dengan perlahan-lahan.  

(b) setelah rambut selesai dikeringkan, sisir kembali rambut dengan sisir 

besar dengan cara yang sama 

(c) rapikan rambut menggunakan sisir van brush, mulai dari atas kepala 

menuju kebawah secara ringan sampai seluruh rambut telah tersisir 

semua. 

 
2) Penataan Rambut 

(a) tetapkan mode penataan yang dikehendaki 

(b) lakukan penyasakan bila dikehendaki 

(c) rapikan rambut dibagian yang telah ditata 
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(d) beri kosmetika rambut untuk mempertahankan penataan yang telah selesai 

dikerjakan.   

 

 

C. Lembar Latihan 

      Jawablah pertanyaan berikut pada lembar jawab yang telah disediakan 

1. Jelaskan pengertian tentang terampil menghaluskan rambut dari   

kekusutan 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Sebutkan hal apa saja yang harus dilakukan dalam persiapan praktik 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. Terangkan langkah-langkah dalam penyisiran rambut  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. Terangkan langkah-langkah dalam penataan rambut  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Latihan Praktik 

Praktikkan penyisiran rambut yang kusut, dengan teman anda secara 

bergantian, lakukan penyisiran dengan kriteria sebagai berikut: 

• Pemakaian alat benar, nilainya 80 

• Cara memegang rambut kusut benar, nilainya 80 

• Langkah penyisiran benar, nilainya 80 

• Rambut patah tidak lebih dari 5 helai, nilainya 80 
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LEMBAR EVALUASI 

 

A. Evaluasi Kognitif  

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas 

a. Terangkan guna dan cara penggunaan sisir penataan blow 

b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kosmetik pengering rambut 

c. Sebutkan apa saja yang perlu diperhatikan untuk keselamatan kerja 

dalam   melakukan  pengeringan rambut 

2. Bagaimana cara mengetes kekeringan rambut 

 

B. Evaluasi Kinerja 

 Lakukan pengeringan rambut menggunakan alat pada model anda yang 

mempunyai rambut bentuk lurus dengan panjang sebahu (waktu 60 menit 

termasuk berkemas) 

1. Persiapan meliputi area kerja, alat, lenan, serta bahan 

2. Persiapan pribadi 

3. Persiapan model 

 Kriteria keberhasilan: 

Waktu yang ditetapkan sesuai, nilainya 80 

Hasil pengeringan mengembang, nilainya 80 
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LEMBAR KUNCI JAWABAN 

 

A. Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar I 

1. Alat pengering rambut merupakan perlengkapan peralatan yang diperlukan 

dalam pengeringan rambut.  

2. Untuk menghindari kesalahan dalam pemakaian alat dan penerapannya 

dalam melakukan pengeringan rambut.   

3. Alat dan Lenan 

• sisir garpu  

• sisir besar  

• sisir berekor 

• sisir sasak 

• sisir penataan blow  

• sisir van brush 

• hand hair dryer 

• cape plastik 

• handuk kecil 

• jepit bergigi 

• waskom 

 

4. Cara penggunaan hair dryer 

a. Pilih hair dryer dengan kekuatan ± 450 watt 

b. Masukkan stop kontak dengan posisi benar 

c. Pilih pengatur pemanas  

d. Atur Jarak antara hair dryer dengan rambut ± 30 cm 

e. Gerakkan hair dryer dengan arah geser kanan dan kiri 

f. Matikan hair dryer selesai digunakan  

g. Cabut kabel dari stop kontak 
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5. Sisir sasak, untuk melakukan penataan (menyasak rambut) setelah rambut 

kering  

Cara penggunaan:  

(a) pegang sisir secara kuat 

(b) tarik selapis rambut yang akan disasak 

(c) tarik rambut kearah kepala, lakukan berulang-ulang sampai 

mendapatkan ketebalan sasakan  yang diinginkan 

(d) lakukan sesuai penataan yang diinginkan 

 

B. Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar II 

1. Kosmetik pengering rambut  digunakan untuk mempertahankan posisi rambut 

supaya rambut stabil setelah dilakukan penataan selesai rambut dikeringkan. 

2. Sifat-sifat kosmetik pengering rambut 

• membuat rambut tahan dari kelembaban udara 

• membuat rambut lebih keras dari rambut normalnya 

• memudahkan untuk penataan 

• menahan bentuk penataan lebih kuat dan tahan lama 

• rambut tidak mudah menyerap air 

3.   a. Styling spray berupa cairan 

b. Styling gel berbentuk gel. 

c. Styling foam berbentuk busa 

d. Hair spray non aerosol berupa cairan 

4. Langkah pemakaian kosmetik 

Kosmetik cair, pemakaiannya: 

(a) buka tutup kemasan 

(b) tekan alat penyemprotnya 

(c) semprotkan pada udara terbuka terlebih dahulu, untuk melihat kelancaran 

cairan yang dikeluarkan 

(d) semprotkan pada rambut secara merata atau yang dikehendaki 

(e) tutup kembali kemasan 
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Kosmetik bentuk busa, pemakaiannyua sebagai berikut: 

(a) buka penutup kemasan 

(b) tekan alat semprotnya di telapak tangan 

(c) semprotkan sesuai kebutuhan 

(d) dengan kedua tangan oleskan pada rambut yang dikehendaki dengan 

gerakan halus 

(e) tutup kembali kemasan 

 

Kosmetik bentuk gel, pemakaiannya sebagai berikut: 

(a) ambil dengan sendok untuk kemasan yang tanpa tube 

(b) untuk yang berbentuk tube buka tutup kemasan dan tekan tube sampai 

kosmetik  keluar sesuai kebutuhan 

(c) dengan menggunakan dua telapak tangan oleskan pada rambut yang 

dikehendaki dengan gerakan halus 

 

C. Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar III 

1. Pengeringan rambut merupakan tindakan menghilangkan molekut-molekul 

air yang berada di antara molekul-molekul keratin rambut.  

2. Alat: 

• sisir garpu 

• sisir besar  

• sisir berekor 

• sisir sasak 

• sisir penataan blow  

• sisir van brush  

• Hand hair dryer 

• jepit bergigi  

• handuk kecil  

• Cape rambut 

• waskom 
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Bahan: 

• Hair spray non aerosol  

• Styling foam  

• Styling gel  

• Styling spray  

 
3.  Pemasangan alat pengering (hand hair dryer) dan aturan penggunaan 

(a) pilih hair dryer dengan kekuatan ± 450 watt 

(b) masukkan stop kontak dengan posisi benar 

(c) pilih pengatur pemanas  

(d) atur jarak antara hair dryer dengan rambut ± 30 cm 

(e) lakukan pengeringan menggunakan hair dryer dengan arah geser kanan 

dan kiri 

(f) matikan hair dryer selesai digunakan 

(g) cabut kabel dari stop kontak 

 
4.  Macam pengeringan 

(a) menggunakan handuk 

(b) menggunakan alat-alat pengering rambut 

 
5.  Mengeringkan dengan alat pengering rambut (hair dryer) 

(a) melepaskan handuk pembungkus kepala setelah dilakukan pencucian 

(b) tekan rambut secara perlahan-lahan dengan handuk kering.  

(c) sisir menggunakan sisir garpu untuk melepaskan rambut dari kekusutan, 

selanjutnya lakukan penyisiran dengan sisir.  

(d) parting rambut menjadi 4 bagian, jepit dengan jepit bergigi 

(e) ambil selapis rambut bagian bawah dan keringkan dengan hair dryer, 

menggunakan bantuan sisir blow.  

(f) setelah seluruh rambut selesai dikeringkan, sisir kembali dengan sisir 

sikat sambil merapikan hasil blow yang telah dibentuk. 

(g) lakukan penataan rambut 

(h) beri kosmetika pengeringan rambut. 
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D. Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar IV 

1. Menghaluskan rambut dari kekusutan dimaksudkan agar memudahkan untuk 

pengerjaan selanjutnya, baik penyisiran maupun penataan rambut sesuai 

mode yang diinginkan klien.  

 
2. Persiapan kerja meliputi: 

• area kerja 

• alat, bahan, lenan, dan kosmetik 

• pribadi 

• model (klien) 

 
3. Penyisiran rambut 

(a) setelah rambut selesai dikeringkan, sisir kembali rambut dengan sisir besar 

(b) rapikan rambut menggunakan sisir van brush, mulai dari atas menuju 

kebawah secara ringan sampai seluruh rambut telah tersisir semua. 

 
4. Penataan rambut 

(a) tetapkan mode penataan yang dikehendaki 

(b) lakukan penyasakan bila dikehendaki 

(c) rapikan rambut dibagian yang telah ditataberi kosmetika rambut untuk 

mempertahankan penataan yang telah selesai dikerjakan.   

 
E. Kunci Jawaban Lembar Evaluasi 

1. Sisir penataan blow, digunakan untuk membentuk volume rambut saat 

pengeringan   dengan teknik blow dry 

  Cara penggunaan: 

(a) pegang sisir secara kuat 

(b) ambil rambut selapis demi selapis, dan gulung rambut kearah yang 

dikehendaki dengan sisir blow secara kuat sambil dikeringkan  

(c) lepas gulungan dengan cara menurunkan sisir sebagaimana saat 

menggulung 

(d) ulangi sampai mendapatkan hasil yang diinginkan 
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 2. Kosmetik untuk pengering rambut merupakan bentuk kosmetik yang 

bermanfaat untuk membantu dalam penataan, ada yang berupa cairan, busa, 

adapula yang berbentuk gel.. 

 

3. Keselamatan kerja dalam pengeringan rambut: 

(a) melakukan pekerjaan sesuai prosedur 

(b) tertib dalam pengoperasian alattertib dalam pemilihan alat dan bahan 

kosmetika pengering rambut 

(c) hindari pemakaian alat rusak 

(d) arahkan ujung hair dryer pada posisi yang benar 

(e) perhatikan jarak pemakaian kosmetika yang disemprotkan dan alat 

pengering ± 30 cm  dari kepala klien 

(f) tutup wajah dengan topeng muka pada saat menyemprotkan styling spray 

(g) lepaskan stop kontak setelah selesai memakai alat dengan keadaan tangan 

kering 

(h) posisi kerja nyaman, baik bagi klien maupun customer  

(i) kembalikan alat, bahan, lenan dan kosmetik pada tempat semula 

 

4.  Mengetes kekeringan rambut dapat dilihat dari pengembangan rambut saat 

dilakukan pengeringan.  
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