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KATA PENGANTAR

 Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Tim penulis Modul untuk Sekolah

Menengah Kejuruan Bidang Keahlian Tata Busana dan Tata Kecantikan,

sehingga dapat menyelesaikan berbagai modul tepat pada waktunya.

 Tim penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa kerjasama yang baik

antar anggota Tim penulis dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan modul ini

tidak dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, pada kesempatan ini, perkenankan

tim Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktur Jenderal Pendidikan

Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik

Indonesia, yang telah memberikan berbagai dukungan demi kelancaran

penulisan modul ini.

2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan, sebagai

penanggung jawab yang telah memberikan bantuan demi kelancaran

penulisan modul ini

3. Ketua  Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri

Malang, yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam menulis

modul ini.

4. Ketua Team, Konsultan ahli, dan para validator yang telah memberikan

bantuan, arahan, serta masukan  demi kelancaran penulisan modul ini.

5. Bapak pidekso Adi, dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas

Sastra Universitas Negeri Malang, yang telah membantu proses

penyuntingan bahasa pada modul ini.

6. Kawan-kawan sejawat yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, yang

telah membantu memberikan kemudahan dalam rangka penulisan modul

ini.
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Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kekuatan, kasih,

dan petunjuk atas bantuan Bapak, Ibu, dan Saudara semua.

Penulis menyadari bahwa dalam modul ini masih terdapat celah-celah

atau ketidaksempurnaan, baik substansi maupun deskripsinya. Untuk itu,

taggapan dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan.

Harapan kami, semoga modul ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

       Penulis
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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
4 RAM-103B Pengkondisian Rambut

Mata Diklat : D. Mengeringkan Rambut
No Kode Modul Judul Modul
5 RAM-104 Mengeringkan rambut

Mata Diklat : E. Pratata Dasar Rambut
No Kode Modul Judul Modul
6 RAM-105 Pratata dasar rambut

Mata Diklat : F. Memangkas Rambut Dasar
No Kode Modul Judul Modul
7 RAM-206 Memangkas rambut dasar

Mata Diklat : G. Mengeriting Rambut Dasar

No Kode Modul Judul Modul
8 RAM-207 Mengeriting rambut dasar

Mata Diklat : H. Mewarna Rambut Uban
No Kode Modul Judul Modul
9 RAM-208 Pewarnaan rambut uban

Mata Diklat : I. Mewarna Rambut Aplikasi Ganda
No Kode Modul Judul Modul
10 RAM-209 Pewarnaan rambut aplikasi ganda

Mata Diklat : J. Merawat Dan Menata Hair Piece Dan Wig
No Kode Modul Judul Modul
11 RAM-310 Merawat dan menata hair piece dan wig
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Mata Diklat : K. Menata Sanggul Daerah
No Kode Modul Judul Modul
12 RAM-311A Penataan sanggul daerah (Sanggul Sempol Aceh)
13 RAM-311B Penataan sanggul daerah (Sanggul Dendeng Kalbar)
14 RAM-311C Penataan sanggul daerah (Sanggul Pinkan Sulsel)
15 RAM-311D Penataan sanggul daerah (Sanggul Timpus Sumut)
16 RAM-311E Penataan sanggul daerah (Sanggul Ukel Tekuk Yogya)
17 RAM-311F Penataan sanggul daerah (Sanggul Ukel Konde Solo)
18 RAM-311G Penataan sanggul daerah (Sanggul Cepol Betawi)
19 RAM-311H Penataan sanggul daerah (Sanggul Pusung Tagel Bali)
20 RAM-311I Penataan sanggul daerah (Sanggul Cimidey Jabar)

Mata Diklat : L. Menata Sanggul Modern
No Kode Modul Judul Modul
21 RAM-312A Penataan Sanggul Modern Pola Simetris
22 RAM-312B Penataan Sanggul Modern Pola Asimetris
23 RAM-312C Penataan Sanggul Modern Pola Back Mess
24 RAM-312D Penataan Sanggul Modern Pola Top Style
25 RAM-312E Penataan Sanggul Modern Pola Front Style
26 RAM-312F Penataan Sanggul Kombinasi Modern dan daerah

Mata Diklat : M. Memilih Busana Sesuai Dengan Penataan Rambut
No Kode Modul Judul Modul
27 RAM-313 Keserasian Berbusana

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

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

Mata Diklat : O. Membentuk Hair Piece
No Kode Modul Judul Modul
31 RAM-415 Membentuk hair piece

Mata Diklat : P. Anatomi Fisiologi Rambut dan Kulit
No Kode Modul Judul Modul
32 RAM-416 Anatomi Fisiologi Rambut dan Kulit



Merawat Dan Menata Hair Piece Dan Wig

Bidang Keahlian Tata Kecantikan Rambut vi

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

Mata Diklat : R. Merawat Rambut Secara Kering
No Kode Modul Judul Modul
35 RAM-418A Perawatan Rambut Berketombe
36 RAM-418B Perawatan Rambut Botak
37 RAM-418C Perawatan Rambut Bercabang

Mata Diklat : S. Mendesain Rambut
No Kode Modul Judul Modul
38 RAM-519 Mendesain rambut

Mata Diklat : T. Memangkas Rambut Desain
No Kode Modul Judul Modul
39 RAM-520A Memangkas rambut desain (wanita)
40 RAM-520B Memangkas rambut desain (Pria)
41 RAM-520C Memangkas rambut desain (Kombinasi)

Mata Diklat : U. Pratata Dan Menata Rambut Desain
No Kode Modul Judul Modul
42 RAM-521 Pratata dan menata rambut desain

Mata Diklat : V. Mengeriting Rambut Desain
No Kode Modul Judul Modul
43 RAM-522A Mengeriting rambut Teknik Batu bata
44 RAM-522B Mengeriting rambut Teknik Zig-Zag
45 RAM-522C Mengeriting rambut Teknik Ganda/Duoble Rotto
46 RAM-522D Mengeriting rambut Teknik Spiral
47 RAM-522E Mengeriting rambut Teknik Selang-seling

Mata Diklat : W. Meluruskan Rambut
No Kode Modul Judul Modul
48 RAM-523A Meluruskan rambut keriting buatan
49 RAM-523B Meluruskan rambur keriting asli
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PERISTILAHAN/GLOSSARY

Buckle :  bentuk rambut yang ditata menjadi lengkungan-lengkungan

Cemara :  rambut tambahan yang bentuknya panjang

Diamond :  rambut tambahan yang bentuknya bulat

Full wig    :  rambut tambahan yang bentuknya dapat menutupi kepala secara

penuh

Hairnet :  jala rambut untuk menutupi/merapikan bentuk rambut

Hair piece :  rambut tambahan yang dapat dibentuk bermacam-macam sanggul

Hair spray :  kosmetik bentuk gas untuk menguatkan rambut yang sudah ditata

Hair shine    :  kosmetik bentuk gas untuk mengkilapkan rambut, dipakai setelah

hair spray

Half wig :  rambut tambahan dengan bentuk ½ kepala

Kepala rotan :  rotan yang dibentuk seperti kepala untuk meletakkan hair piece

dan wig

Lungsen :  rambut tambahan yang bentuknya pipih

Parting :  membagi rambut

Pincurl    :  penjepit/alat bantu untuk membuat atau menguatkan bentuk yang

dibuat sebelum diberi kosmetik
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Judul

   Modul dengan judul Merawat dan Menata Hair piece dan Wig ini

merupakan salah satu modul penerapan perawatan rambut. Tujuan diajarkannya

modul ini, agar Peserta Diklat memiliki wawasan dan keterampilan yang

memadai untuk merawat dan menata hair piece dan wig, baik dari rambut asli

maupun sintetis. Untuk mencapai maksud tersebut, beberapa materi pemelajaran

yang harus dikuasai dengan baik oleh peserta diklat melalui modul ini, antara

lain:

1. Penyikatan hair piece dan wig

2. Pencucian hair piece dan wig

3. Pengeringan hair piece dan wig

4. Penyisiran hair piece

5. Pembentukan hair piece sesuai desain.

B. Prasyarat

 Untuk mempelajari modul ini, prasyarat  yang harus dimiliki oleh peserta

diklat adalah RAM 103A Mencuci rambut, RAM 103B Pengkondisian rambut,

RAM 104 Mengeringkan rambut, RAM 105 Pratata dasar rambut.

C. Petunjuk Penggunaan Modul

1.  Petunjuk Peserta Diklat

Untuk dapat mencapai tujuan perawatan dan penataan hair piece dan wig

dengan hasil yang memuaskan, maka peserta diklat akan mendapatkan bahan

pemelajaran sebagai berikut:

a. Pengertian hair piece dan wig

b. Macam-macam hair piece dan wig
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c. Fungsi hair piece dan wig

d. Mempersiapkan kerja perawatan dan penataan hair piece dan wig

e. Merawat hair piece

f. Menata hair piece

a.  Langkah-langkah belajar yang harus ditempuh dalam mempelajari

modul ini adalah sebagai berikut.

1) pelajari materi ini dengan membaca secara seksama hingga benar-benar

paham dan mengerti isi  materi, kemudian tandai/catat bagian kata atau

kalimat yang belum dimengerti atau dipahami.

2) jika ada yang kurang jelas atau kesulitan-kesulitan mengenai isi modul,

hubungi guru pengajar perawatan dan penataan hair piece dan wig

3) perhatikan dengan seksama jika guru mendemonstrasikan pencucian dan

pembentukan sanggul hair piece

4) lakukan kegiatan praktek secara sistematis menurut langkah-langkah belajar

yang ditulis dalam modul ini. agar benar-benar terampil merawat dan

menata hair piece dan wig, anda perlu melakukan latihan secara berulang-

ulang sampai terampil.

5) apabila hasil pengerjan belum benar, ulangi lagi membaca materi ini

sehingga dapat mengerjakan kembali dengan benar.

6) jawablah soal latihan yang ada, selanjutnya cocokkan dengan kunci

jawabannya. apabila skor jawaban anda  70, anda dapat melanjutkan

mempelajari proses kerja. apabila skor anda masih dibawahnya, ulangi lagi

dengan membaca lebih seksama materi modul ini.

b. Perlengkapan yang perlu dipersiapkan

1)  Bahan-bahan

- Hair piece dan wig

- Shampoo

- Conditioner

- Hair spray
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2)  Peralatan praktek

- sisir bergigi besar

- sisir berekor

- sisir sasak

- sisir penghalus sasak

- sisir sikat

- jepit lidi kecil

- harnal besar

- harnal halus

- hairnet

- hair dryer

- handuk kecil

- papan cuci

- kepala rotan

2. Peran Guru/ Instruktur

a. Menginformasikan langkah-langkah belajar yang harus dilakukan oleh

Peserta Diklat untuk terampil melakukan penataan sanggul Asimetris

b.  Memberikan penjelasan kepada Peserta Diklat bagian-bagian dari modul

yang belum dipahami oleh Peserta Diklat

c.  Mendemonstrasikan langkah-langkah yang  dipersyaratkan dalam kegiatan

belajar.

d.  Membimbing peserta diklat untuk melaksanakan praktikum perawatan dan

penataan hair piece dan wig

e.  Melakukan evaluasi secara komprehensif melalui proses dan produk belajar

yang dicapai Peserta Diklat, meliputi: ranah kognitif, afektif, dan

psikomotor.

D. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat mampu:

1. menyiapkan perlengkapan perawatan dan penataan hair piece dan wig
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2. melakukan perawatan hair piece dan wig

3. melakukan penataan hair piece dan wig

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan modul ini adalah 100 jam dengan

rincian:

 a. Teori    = 30 jam

 b. Praktik= 70 jam

E. Kompetensi

Kode dan kompetensi : RAM 310 / Merawat dan menata hair piece dan wig

Sub Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja Ruang Lingkup Kompetensi
1. Merawat hair

piece dan wig
dengan rambut
asli

1.1 Hair piece dan wig
dengan rambut asli
(human hair) dira-
wat berdasarkan
kebersihan dan ke-
rapihan tatanan hair
piece dan wig de-
ngan melakukan
penyikatan dari ke-
kusutan, pencucian
dengan air hangat
dan shampooo, dibi-
las serta dikeringkan

1.1.1 Menyikat hair piece
dan wig

1.1.2 Mencuci hair piece
dan wig

1.1.3 Mengeringkan hair pi-
ece dan wig

2. Menata hair piece
dan wig

2.1. Hair piece dan wig
ditata berdasarkan
desain pola hair
piece dan panjang
rambut sesuai
prosedur penataan
hair piece dan wig

2.2.1 Menghaluskan/menyisir
hair piece

2.2.2 Membagi rambut sesuai
dengan desain

2.2.3 Menyasak
2.2.4 Menghaluskan rambut
2.2.5 Membentuk rambut se-

suai dengan desain
2.2.6 Meng hairspray
2.2.7 Memasang jaring ram-

but pada hair piece/wig
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F. Cek Kemampuan

No Aspek yang dinilai Belum Sudah
1

2

3

Pengetahuan:
- Karakteristik
- Alat dan bahan perawatan hair piece dan wig
- Teknik menyikat hair piece dan wig
- Teknik mencuci hair piece dan wig
- Teknik mengeringkan hair piece dan wig
- Teknik menyisir hair piece dan wig
- Teknik membagi rambut kepala
- Teknik menyasak hair piece dan wig
- Teknik menghaluskan rambut hair piece dan

wig
Sikap
- Ketelitian melakukan urutan perawatan dan

penataan
- Kecermatan membentuk desain
- Kreatifitas dalam membentuk wig
- Ketelatenan dalam merawat hair piece dan wig
- Kecepatan dalam menata hair piece dan wig
- Kerapihan dalam menata hair piece dan wig
Psikomotor
-Ketrampilan menyiapkan bahan, alat, ruang,
  lenan, klien dan diri pribadi
-Ketrampilan perawatan hair piece dan wig
-Ketrampilan penataan hair piece dan wig

Catatan Pembimbing:

1. ………………..…………………………………………………………………

2. ………………..…………………………………………………………………

3. ………………..…………………………………………………………………

Simpulan:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..
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BAB II

PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Peserta Diklat

Kompetensi : Merawat dan menata hair piece dan wig

Sub Kompetensi   : 1. Merawat hair piece dan wig  dengan rambut asli

2. Menata hair piece dan wig

Jenis
kegiatan

Tanggal Waktu Tempat
belajar

Alasan
perubahan

Tanda
tangan
guru

Pengetahuan

hair piece

dan wig,

perawatan

dan penataan

Kelas

Persiapan

kerja

perawatan

hair piece

Lab./sheltered

workshop/salon

Penataan hair

piece dan wig

Lab./sheltered

workshop/salon

B. Kegiatan Belajar

1.  Kegiatan Belajar 1 : Pengertian Dan Merawat Hair piece dan Wig

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 1

Pada akhir kegiatan pemelajaran diharapkan peserta diklat mampu :

1) menjelaskan pengertian tentang hair piece dan wig

2) menjelaskan macam-macam hair piece

3) menyiapkan alat dan bahan perawatan hair piece
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4) menjelaskan cara perawatan hair piece dan wig

5) melakukan perawatan hair piece dan wig

b. Uraian Materi 1

1) Pengertian

a) Hair piece

Hair piece terdiri dari kata hair dan piece  yang artinya rambut dan

potongan. Dalam hal ini hair piece dapat diartikan sekumpulan potongan

rambut yang dirangkai dengan penataan tertentu sehingga berbentuk

hiasan / ornamen rambut.

Rambut tambahan tersebut diberi dasar yang terbuat dari kain gaas

berbentuk bulat kecil seperti tatakan gelas yang berbentuk oval atau

bulat kecil. Pada rambut tambahan tersebut dibentuk bermacam-macam

sanggul yang dikenal sebagai sanggul palsu.

Pemakaian wig sendiri telah dilakukan sejak zaman Mesir Purba,

tempat wig yang paling tua pernah ditemukan, dibuat dari serat tumbuh-

tumbuhan (Bariqina,1999). Akan tetapi yang lebih  umum dibuat dari

bulu hewani dan rambut asli manusia.

Sesuai perkembangan dan banyaknya permintaan, maka di zaman

modern ini banyak dibuat hair piece dari bahan sintetis yang dibentuk

menjadi berbagai model sanggul

b) Half wig

Half wig merupakan rambut tambahan yang dapat dipasang dan

dilepas dengan bentuk setengah kepala. Biasanya dipakai untuk

menambah rambut seseorang yang terlihat tipis atau menutupi

kebotakan, selain itu dapat digunakan juga untuk mengikuti mode.

c) Full wig

Full wig merupakan rambut yang bentuknya dapat menutupi kepala

secara penuh pada bagian rambut. Model full wig bermacam-macam

mulai dari yang pendek sampai yang panjang. Bagi wanita-wanita yang

sangat sibuk dan senang berganti-ganti model rambut, sangat praktis bila
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menggunakan full wig karena dapat dipasang sendiri tanpa perlu bantuan

orang lain atau harus pergi ke salon. Full  wig tidak hanya dapat

menutupi kebotakan dan menambah keindahan, tetapi juga dapat

berfungsi sebagai pelindung kepala dari faktor-faktor luar, seperti panas

matahari, debu, benturan, dan lain sebaginya.

2) Macam-Macam Hair piece

Dengan kemajuan teknologi dan untuk memenuhi kebutuhan

manusia, dalam pembuatan hair piece maupun wig, para pengrajin harus

dapat menghasilkan karya yang semakin beragam. Berbagai bentuk hair

piece dan wig tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

a) hair piece pipih disebut juga lungsen yang dapat digunakan sebagai

ornamen rambut palsu untuk tambahan dalam membentuk sanggul.

b) hair piece bulat disebut juga diamond yang dapat digunakan untuk

membuat sanggul temple/sanggul jadi

c) hair piece panjang yaitu cemara, baik yang bertulang maupun yang pipih

yang digunakan untuk membuat sanggul tempel/sanggul jadi

3) Fungsi Hair piece

Manusia dalam kehidupannya tidak pernah merasa puas dengan

penampilannya. Dengan perkembangan di segala bidang, dapat

mempengaruhi manusia untuk senantiasa tampil lebih, apalagi  yang

bermasalah adalah kondisi rambutnya. Melihat kebutuhan manusia tersebut

pembuat hair piece dan wig berusaha memenuhinya dengan memproduksi

dan senantiasa mengembangkan berbagai model hair piece dan wig.

Dengan demikian, hair piece dan wig dapat berfungsi dan berarti bagi

manusia. Adapun fungsi hair piece dan wig, antara lain untuk:

· mengubah penampilan;

· menutupi kekurangan, seperti kebotakan;

· mempermudah dalam penataan;

· persyaratan/legal wig;
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· ornamen rambut;

· dibentuk menjadi sanggul.

4) Merawat Hair piece dan Wig

   Untuk tetap mempertahankan keindahan bentuk dan supaya tidak

cepat rontok, maka hair piece dan wig perlu dilakukan perawatan

sebagaimana merawat rambut sendiri. Hal itu dilakukan utamanya untuk

rambut palsu berupa wig. Pemakaiannya, langsung di atas kepala yang

berfungsi sebagai rambut asli.

Cara melakukan perawatan hair piece dan wig sebagai berikut:

a) Menyiapkan alat, bahan, dan lenan

Sebelum melakukan perawatan hair piece, perlu mempersiapkan

peralatan terlebih dahulu untuk memperlancar pekerjaan. Alat yang akan

digunakan dalam perawatan hair piece dan wig perlu dipahami secara

seksama. Hal-hal yang harus dipahami, yaitu alat, bentuk, spesifikasi,

dan kegunaan alat tersebut agar pemilihan alat yang diperlukan dapat

digunakan secara tepat.

Sebagaimana alat dan lenan yang akan digunakan, bahan yang akan

digunakan dalam perawatan hair piece pun perlu dipersiapkan secara

baik. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan dan memperlancar

pengerjaan pencucian. Adapun peralatan, bahan, dan lenan yang

diperlukan untuk perawatan hair piece dapat dilihat pada tabel 2.1

berikut.

Tabel. 2.1 Daftar Alat Perawatan dan Pencucian Hair piece dan Wig

No Nama

bahan

Spesifikasi Kegunaan

1 Sisir besar Bahan dari plastik

bertangkai dan bergigi

besar

Mengurai rambut yang

kusut

2 Sisir sikat Menghaluskan rambut
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3 Papan cucian Bahan dari plastik Alas saat mencuci

4 Sikat Bahan dari plastik Untuk menyikat hair

piece atau wig dengan

shampoo

5 Kepala rotan Bahan dari rotan,

berbentuk bulat, berkaki

menyerupai kepala

Tempat menyangga hair

piece

6 Harnal besar Bahan dari logam, warna

hitam, bentuk seperti

huruf U

Menguatkan hair piece

atau wig pada kepala rotan

7 Baskom

besar

Bahan dari plastik atau

stainless steel

Untuk tempat mencuci

8 Handuk kecil Bahan katun, bentuk

persegi empat, ukuran 40

x 70 cm

Untuk melembabkan hair

piece atau wig setelah

selesai dicuci

9 Hair piece

atau wig

Dari  rambut asli atau

rambut sintetis

Membentuk sanggul atau

menutupi kekura-ngan

10 Shampoo Bentuk cair, berbusa Membersihkan kotoran,

dan sisa-sisa kosmetik

11 Conditioner Bentuk liquit/krim, tidak

berbusa

Menghaluskan rambut

Untuk lebih jelasnya, alat, bahan dan lenan yang diperlukan dalam

perawatan hair piece  dan wig dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1 Alat, bahan, dan lenan perawatan hair piece dan wig
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b) Langkah-langkah  pencucian dan perawatan

(1) Menyikat/menyisir hair piece dan wig

Penyikatan atau penyisiran dimaksudkan untuk melepaskan

kekusutan atau sisa sasakan yang belum terurai. Penyikatan

dilakukan agar pada saat dicuci, hair piece dan wig tidak semakin

kusut. Kekusutan dapat merontokkan hair piece dan wig karena sulit

diuraikan kembali. Adapun cara menyisir hair piece dan wig  sebagai

berikut:

(a) Melepaskan semua jepit-jepit atau harnal yang masih menempel

pada hair piece atau wig

(b) Melepaskan semua gulungan rambut, bekas-bekas sasakan dan

kusut-kusutnya

(c) Hair piece dan wig dapat dipegang tangan sambil disisir

perlahan-lahan. Hair piece dan wig diletakkan di atas  kepala

rotan apabila rambut hair piece dan wig panjang dan sisa-sisa

sasakannya banyak. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan

pada saat melakukan penyisiran (Lihat gambar 2.2 ).

Gambar 2.2  Cara Meletakkan (a) Hair piece dan (b) Wig

(a) (b)
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Pada saat hair piece atau wig diletakkan di atas kepala rotan,

tahan dengan harnal besar/jepit agar tidak mudah lepas pada saat

penyisiran.

(d) Penyisiran dilakukan dari pangkal ke ujung rambut. Pada bagian

yang agak kusut, penyisiran harus hati-hati agar hair piece atau

wig tidak rontok

Gambar 2.3  Cara Menyisir Hair piece dan Wig

Penyisiran dilakukan dengan sisir besar agar memudahkan dalam

melepaskan kekusutan dan melepaskan debu-debu yang

menempel pada hair piece atau wig.

(2) Mencuci hair piece dan wig

v Langkah kerja dalam mencuci hair piece dan wig adalah sebagai

berikut:

§ Mencuci hair piece

Pada dasarnya langkah-langkah pengerjaan mencuci hair piece

dan wig sama. Proses kerja mencuci hair piece dan wig adalah

sebagai berikut:
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(a) Menuangkan shampooo secukupnya pada waskom, lalu

campur dengan air.

(b) Hair piece dipegang

dengan tangan kiri pada

bagian pangkalnya,

selanjutnya dicelupkan ke

dalam waskom yang sudah

berisi air shampoo. Bila

pencucian dilakukan

dengan papan cucian, hair

piece atau wig diletakkan

di atasnya, disiram  dengan

air perlahan-lahan sambil dihaluskan

Apabila sebelumnya hair piece menggunakan hair spray,

maka terlebih dahulu harus disiram dengan air hangat kuku

sambil digosok perlahan-lahan untuk menghilangkan sisa

hair spray yang lengket pada rambut. Ulangi dua atau tiga

kali.

(c) Menggunakan sikat

shampoo atau dapat juga

memakai jari-jari tangan,

hair piece dicuci dengan

gerakan menyisir hingga

rata. Balikkan hair piece

dan beri shampoo dengan

gerakan menyisir seperti

bagian luar (Gambar 2.5.)

Posisi hair piece pada saat dicuci harus tetap dalam

keadaan lurus. Pencucian hair piece tidak boleh dikucek

atau diremas karena akan menggumpal, sehingga tidak

dapat diluruskan atau dikembalikan seperti semula.

Gambar 2.5 Cara mencuci
dengan Gerakan Menyisir

Gambar 2.4 Cara Mencuci
Hair piece dan Wig
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§ Mencuci wig (half wig atau full wig yang menutupi seluruh

kepala)

Langkah kerja mencuci wig, adalah sebagai berikut:

(a) Wig dipasang di kepala rotan

Gambar 2.6  Meletakkan Wig di Kepala Rotan

(b) Menyiapkan shampooo secukupnya yang dicampur dengan

air dalam waskom.

(c) Membasahi wig menggunakan air dengan cara menyiram

perlahan-lahan.

(d) Mencelupkan sikat ke dalam air shampoo yang sudah

disiapkan dalam waskom,  kemudian sisirkan pada wig

perlahan-lahan hingga rata dan kotorannya larut. Lihat

Gambar 2.7.

Gambar 2.7 Cara Meratakan Shampoo pada Wig
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v Membilas

Proses membilas pada hair piece dan wig adalah sama.

Pada saat membilas, gunakan air bersih dengan cara

disemprotkan menggunakan penyemprot air sampai tidak ada

busa shampoo yang tersisa.

v Memberi conditioner

Pemberian conditioner pada hair piece dan wig adalah

sama. Setelah dibilas, beri conditioner pada rambut secara

merata, untuk mempertahankan sifat kecemerlangannya serta

memudahkan dalam penyisiran dan penataan selanjutnya.

Gambar 2.8 Cara Meratakan Conditioner pada Hairpiece/wig

Setelah conditioner diratakan pada hair piece/wig, diamkan

beberapa saat baru dilanjutkan pada langkah berikutnya.

v Membilas akhir

Pada saat membilas akhir pun, perlakuan pada hair piece

dan wig adalah sama. Setelah melakukan proses kerja

sebagaimana urutan di atas, lakukan pembilasan kembali

menggunakan air bersih sampai semua busa-busa tidak ada yang

tersisa.
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      (3) Mengeringkan hair piece dan wig

(a) Selesai dilakukan pencucian hair piece dan wig diletakkan di atas

kepala rotan. Selanjutnya, dilembabkan menggunakan handuk

dengan cara ditutupkan pada hair piece atau wig dan lakukan

penekanan-penekanan ringan untuk menghisap air

Gambar 2.9 Melembabkan Hairpiece/wig dengan handuk

Untuk menghilangkan sisa-sisa air pada hair piece dan wig

setelah dicuci, jangan dipelintir atau diremas agar tidak rontok.

(b) Selanjutnya hair piece dan wig dikeringkan dengan alat pemanas

atau langsung dijemur di bawah terik matahari. Hair piece dan

wig harus dikeringkan sampai benar-benar kering

Hair piece dan wig dapat disimpan dengan baik dalam tempat

yang tertutup untuk mencegah kotoran yang berasal dari debu dan

binatang-binatang kecil
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c. Rangkuman 1

Hair piece dapat diartikan sekumpulan potongan rambut yang

dirangkai sedemikian rupa sehingga berbentuk hiasan/ ornamen rambut;

half wig merupakan rambut tambahan yang dapat dipasang dan dilepas

dengan bentuk setengah kepala untuk menambah rambut sesorang yang

terlihat tipis atau menutupi kebotakan; sedangkan full wig merupakan

rambut yang bentuknya dapat menutupi kepala secara penuh.

Macam-macam hair piece: a) Hair piece pipih, disebut juga

lungsen, b) Hair piece bulat, yang disebut diamond, c) Hair piece

panjang, yaitu cemara.

Fungsi hair piece, antara lain: a) Merubah penampilan, b)

Menutupi kekurangan seperti kebotakan, c) Mempermudah dalam

penataan

Perawatan hair piece dan wig, meliputi: a) Menyiapkan alat dan

lenan, b) Menyiapkan bahan, c) Langkah-langkah  pencucian dan

perawatan meliputi  penyikatan hair piece dan wig, pencucian hair

piece dan wig, membilas, memberi conditioner, membilas akhir, dan

mengeringkan.

d. Tugas 1

1) Tuliskan kembali pengertian tentang hair piece dan wig!

2) Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan perawatan hair piece

dan wig!

3) Bagaimana langkah-langkah melakukan perawatan pada hair piece dan

wig!
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e. Tes Formatif 1

I.  Berikan tanda silang (X) untuk pilihan jawaban yang benar

1. Hair piece dapat diartikan……….

a. rambut palsu

b. rangkaian rambut panjang

c. potongan rambut yang dirangkai berbentuk hiasan

d. bentuk rambut yang mengikuti mode

2. Fungsi hair piece sebagai berikut, kecuali……….

a. merubah penampilan

b. mempermudah bentuk rambut

c. mempermudah penataan

d. menutupi kekurangan

3. Hair piece bentuk pipih disebut juga dengan……………..

a. buckle    c. diamond

b. cemara    d. lungsen

4. Peralatan untuk perawatan hair piece sebagai berikut, kecuali…………..

a. sisir sikat    c. sikat

b. hair net    d. harnal

5. Untuk hair piece yang  menggunakan hair spray, sebelum dicuci terlebih

dulu perlu dilakukan…………..

a. disiram air dingin terlebih dulu

b. disiram air hangat terlebih dulu

c. disiram air panas terlebih dulu

d. disiram air dingin, dilanjutkan air panas

 II. Lingkari B bila pernyataan benar, dan S bila pernyataan salah

1. B – S Hair piece macamnya dikelompokkan menjadi 4

2. B – S Hair piece bentuk bulat disebut juga dengan lungsen

3. B– S  Lenan yang diperlukan dalam perawatan hair piece adalah handuk

kecil
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4. B – S  Dalam mencuci hair piece dilakukan dengan gerakan menyisir

5. B – S Hair tonic merupakan salah satu bahan pencuci hair piece dan wig

III. Lengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang benar

1. Arti dari kata hair dan piece adalah ……………………….…….……..

2. Diamond adalah sebutan untuk hair piece bentuk …………………….

3. Alat yang berfungsi untuk menyangga wig pada pencucian adalah ….

4. Apabila hair piece menggunakan hair spray, sebelum dicuci perlu

dilakukan ………………

5. Agar tidak menggumpal, dalam mencuci hair piece tidak boleh

dilakukan dengan cara …………

f. Kunci jawaban 1

I. Pilihan ganda

1. c. potongan rambut yang dirangkai berbentuk hiasan

2. b. mempermudah bentuk rambut

3. d. lungsen

4. b. hair net

5. b. disiram air hangat terlebih dulu

II. Pilihan benar salah

1. S

2. S

3. B

4. B

5. S

III. Melengkapi kalimat

1. rambut dan potongan

2. bulat

3. kepala rotan

4. disiram air hangat

5. diremas
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2. Kegiatan Belajar 2 : Menata Hair piece

a. Tujuan kegiatan pemelajaran 2

Pada akhir kegiatan pemelajaran diharapkan peserta diklat mampu :

1) menjelaskan alat dan bahan penataan hair piece dan wig

2) menjelaskan cara menata hair piece

3) menata hair piece dan wig

b.  Uraian Materi 2

Penataan hair piece dan wig dapat diartikan tindakan dalam

membentuk hair piece dan wig sesuai pola yang diinginkan sehingga

memperoleh hasil yang lebih baik dan menarik.

1) Teknik penyasakan

Penataan hair piece dan wig dapat dilakukan dengan variasi antara

teknik penyikatan/penyisiran biasa dan teknik penyasakan yang dapat

dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian saja. Selanjutnya, dapat

dilakukan model penataan sesuai pilihan.

Teknik penyasakan dalam penataan perlu diperhatikan karena sangat

mempengaruhi hasil sanggul atau penataan yang dibuat. Penyasakan

rambut merupakan tindakan untuk membuat volume rambut menjadi lebih

besar. Selain itu, dapat menjadi dasar penyangga yang kuat untuk menahan

ketinggian hasil tatanan rambut yang dikehendaki. Terbentuknya sasakan

ini karena proses penyisiran rambut yang berlawanan arah dengan

pertumbuhan rambut. Sasak juga dihasilkan dari penyisiran yang berulang-

ulang dengan sisir sasak sehingga batang rambut saling berkaitan dan

menyatu. Teknik penyasakan dibedakan dalam 2 jenis, yaitu:

a) Teknik penyasakan menenun (weaving)

 Teknik penyasakan menenun merupakan penyasakan dengan cara

penyisiran berjalan lapis demi lapis. Arah penyasakan sejajar satu

dengan yang lainnya sehingga hasilnya tidak padat di pangkal rambut

tetapi akan saling berkaitan di sepanjang rambut (Lihat Gambar 2.10).
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Gambar 2.10  Teknik Penyasakan Secara Menenun

b) Teknik penyasakan menopang (propping)

 Teknik penyasakan secara menopang dilakukan dengan

pengambilan rambut lapis demi lapis dengan jumlah yang sama.

Penyasakan dilakukan dengan menyisir dari tengah batang rambut  ke

pangkal rambut. Dengan cara itu akan memberikan volume penataan

tinggi. Jenis penyasakan ini biasa dilakukan pada rambut pendek (Lihat

Gambar 2.11).

Gambar 2.11  Teknik Penyasakan Secara Menopang

2) Menata hair piece

 Hair piece dapat ditata menjadi berbagai model sanggul. Sebelum

melakukan kerja penataan pada hair piece, perlu dipersiapkan segala

keperluan untuk penataan tersebut. Adapun persiapan dimulai dari:
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a) Pembuatan desain

Desain sanggul yang akan dibuat perlu digambar terlebih dahulu

untuk memudahkan pengerjaan model sanggul. Adapun desain sanggul

yang akan dibuat adalah sanggul bentuk pita, sanggul Dewi dan

variasinya, yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.12 Desain sanggul bentuk pita

Gambar 2.13 Desain sanggul Dewi

Gambar 2.14 Desain sanggul Dewi variasi

Gambar 2.15 Desain sanggul variasi kepang
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Desain dibuat dengan jelas untuk membantu memudahkan membentuk

penataan

b) Menyiapkan alat penataan hair piece dan wig

Alat yang dipersiapkan untuk penataan hair piece dan wig perlu

disesuaikan dengan model sanggul yang akan dibuat. Persiapan alat

dimaksudkan untuk memperlancar penataan. Alat yang perlu dipahami

yang digunakan dalam penataan hair piece dan wig adalah jenis, bentuk,

spesifikasi dan kegunaannya sehingga dapat digunakan secara tepat.

Sebagaimana alat yang akan digunakan, bahan yang akan dipakai

dalam penataan hair piece dan wigpun perlu dipersiapkan secara baik.

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penataan hair piece dan

wig dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

 Tabel 2.2 Alat dan Bahan dalam Penataan Hair piece dan Wig

No Jenis Spesifikasi Kegunaan

1 Kepala rotan Bahan dari rotan,

dianyam menyerupai

bentuk kepala

Untuk mengait-kan

hair piece atau wig

2 Sisir sasak Bahan dari plastik,

bertangkai, runcing,

bergigi rapat dan tidak

sama panjang

Menyasak hair

piece dan wig,

merapikan tatanan

akhir

3 Sisir penghalus

sasak

Bahan dari plastik,

bentuk menyerupai

sikat, bertangkai besar

Menghaluskan dan

membentuk hasil

sasak

4 Jepit bebek Bahan dari logam/-

stainless steel, panjang

±10 cm

Mengikat parting,

menjepit sementara

5 Jepit lidi Bahan dari logam, war-

na hitam, bentuk seperti

lidi, panjang ±5 cm

Menjepit hasil

tatanan
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6 Harnal halus Bahan dari logam,

warna hitam, berbentuk

U, mudah dibentuk,

panjang ± 4 cm

Menyatukan

rambut pendek,

merapikan tatanan

rambut

7 Harnal sedang Bahan dari logam,

warna hitam, berbentuk

U, mudah dibentuk,

panjang ±5 cm

Merapikan tatanan

rambut

8 Hair dryer Alat pengering genggam

yang dilengkapi penya-

ring angin dan panas

aliran listrik

Mengeringkan

rambut setelah

diberi kosmetik

9 Hair piece Rambut asli/sintetis Menutup

kebotakan, me-

nambah ketebalan

rambut, penghias

penataan

10 Hair spray Berbentuk cair, berbau

harum

Menguatkan hasil

tatanan hair

piece/wig

11 Styling spray Berbentuk cair,

berbentuk harum

Memperkuat

bentuk penataan

12 Stayling foam Berbusa halus Membantu

membentuk

volume hair pie-

ce/wig



Merawat dan Menata Hair Piece dan Wig

Bidang  Keahlian Tata Kecantikan Rambut 26

Untuk memperjelas alat-alat penataan sanggul hair piece dapat

dilihat pada Gambar 2.16 berikut ini

Gambar 2.16  Alat dan Bahan Penataan Hair piece dan Wig

c) Gambar hair piece

Hair piece yang dapat digunakan bermacam-macam. Pemilihan

panjang hair piece disesuaikan dengan desain model yang akan dibuat.

Gambar 2.17 Macam-macam hair piece (bulat, panjang)

d) Kesehatan dan keselamatan kerja

Untuk menghindari terjadinya masalah selama melakukan

penataan dan demi kelancaran dalam menata hair piece dan wig, maka

perlu memperhatikan dan melakukan tindakan sebagai berikut:
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· Memeriksa alat yang akan digunakan, terutama alat elektrik apakah

masih berfungsi dengan baik atau tidak.

· Memeriksa bahan, apakah persediaan yang ada cukup untuk

melakukan penataan yang akan dilakukan.

· Mengenakan pakaian kerja.

· Meletakkan hair piece dengan tepat di kepala rotan untuk

memudahkan melakukan penataan.

· Mencermati desain untuk menentukan teknik penyasakan.

· Hindari pemakaian alat yang rusak.

· Penyemprotan hair spray  ± 30 cm supaya menyebar secara merata.

· Hindari pemakaian hair spray yang terlalu banyak sebelum bentuk

penataan benar-benar bagus.

· Menjaga kebersihan area kerja sebelum dan setelah melakukan

penataan.

· Merapikan kembali perlengkapan kerja setelah selesai melakukan

penataan.

e) Langkah kerja penataan hair piece

Sebelum melakukan penataan hair piece dan wig, terlebih dulu

perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Persiapan, meliputi:

§ Area kerja, harus bersih, rapi, dan nyaman.

§ Alat yang diperlukan

Peralatan yang akan digunakan dalam penataan ditata sesuai

dengan jenis bahan. Dan alat-alat yang telah tertata rapi

diletakkan di sebelah kanan untuk memudahkan dalam bekerja.

§ Kosmetik penataan

Kosmetik yang diperlukan diperiksa keadaannya dan ditata

menurut urutan pemakian.

§ Berbagai bentuk hair piece yang diperlukan
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§ Persiapan diri pribadi

(a) Mengenakan pakaian kerja

(b) Melepaskan perhiasan tangan supaya tidak mengganggu

selama melakukan pengerjaan penataan

(c) Mempersiapkan desain penataan

(d) Meletakkan hair piece di kepala rotan dengan tepat dan siap

ditata

(e) Duduk dalam posisi nyaman selama melakukan penataan

(2) Proses kerja

·Membentuk sanggul bentuk pita

(a) Parting rambut menjadi 3

bagian, masing-masing jepit

dengan bantuan jepit bebek.

(Lihat Gambar 2.18)

Penjepitan dilakukan

agar rambut yang sudah

terbagi tidak berbaur lagi

dengan bagian rambut lainnya

sehingga menyulitkan

penataan

(b) Lakukan penyasakan pada bagian parting 1 dan 2, dan

haluskan.

Gambar 2.19 Penyasakan Parting 1 dan 2

Gambar 2.18 Parting rambut 3
bagian
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Arah menghaluskan rambut perlu diperhatikan agar sasakan

yang telah dibuat tidak rusak

(c) Membentuk sanggul seperti pita di bagian parting 1 dan 2,

selanjutnya parting 3 dibentuk di bagian tengah parting 1 dan

2 untuk menutup jepit.  Setelah dirapikan, semprotkan

hairspray secara merata.

Gambar 2.20 Pembentukan Sanggul Pita

Hair spray disemprotkan apabila bentuk pita telah benar-benar

rapi.

(d) Lakukan koreksi hasil untuk melihat apakah bentuk hair piece

telah sesuai dengan desain yang diinginkan.

(e) Hasil akhir penataan hair piece.

Gambar 2.21 Hasil Penataan Hair piece Bentuk Pita
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· Membentuk  sanggul Dewi

(a) Lakukan penyasakan keseluruhan hair piece secara penuh.

 Gambar 2.22 Penyasakan Hair piece Secara Penuh

Penyasakan dilakukan selapis demi selapis, agar bentuk

sanggul tidak berlubang.

(b) Bentuk sebagaimana desain. Semprotkan hairspray untuk

menguatkan hair piece yang telah terbentuk. Agar terlihat

lebih rapi, tutup dengan hairnet.

Gambar 2.23 Pembentukan Hair piece

(c) Lakukan koreksi hasil untuk melihat apakah bentuk hair piece

telah sesuai dengan desain yang diinginkan.

(d) Hasil akhir penataan hair piece
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Gambar 2.24 Hasil Akhir Penataan

· Membentuk sanggul Dewi variasi

(a) Parting rambut menjadi 3 bagian,

masing-masing jepit dengan

bantuan jepit bebek (Lihat Gambar

2.25).

Penjepitan dilakukan untuk

memudahkan melakukan

penyasakan per bagian.

(b) Lakukan penyasakan yang dimulai

dari rambut bagian tengah (parting

1) selapis demi selapis dan haluskan.

Gambar 2.26 Penyasakan Parting 1

Gambar 2.25 Parting
Rambut 3 Bagian
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Arah menghaluskan rambut perlu diperhatikan agar

sasakan yang telah dibuat tidak rusak

(c) Membentuk sanggul dengan tangan kanan, tangan kiri

menahan bentuk sanggul. Ujung rambut dirapikan ke bawah.

Gambar 2.27 Pembentukan Sanggul

(d) Lakukan penyasakan pada parting bagian 2, bentuk

sebagaimana desain. Begitu juga pada parting 3. Setelah

terbentuk dengan baik, semprotkan hairspray agar lebih rapi.

Gambar 2.28 Penyasakan Parting 2 dan 3

(e) Lakukan koreksi hasil.
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(f) Hasil akhir bentuk sanggul Dewi.

Gambar 2.29 Hasil Akhir Sanggul Dewi

· Membentuk  sanggul  variasi kepang

(a) Parting rambut menjadi 3

bagian, masing-masing jepit

dengan bantuan jepit bebek

(Lihat Gambar 2.30.).

Sedikit banyaknya rambut

yang di parting disesuaikan

dengan model yang akan dibuat

(b) Lakukan penyasakan pada parting 2 selapis demi selapis dan

bentuk sesuai desain. Begitu juga parting bagian 3.

Gambar 2.31 Hasil Bentuk Penyasakan Parting 2 dan 3

Gambar 2.30 Parting
Rambut 3 Bagian
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(c) Setelah terbentuk dengan baik, haluskan kembali masing-

masing bagian hair piece  tersebut.

Gambar 2.32 Bentuk Sanggul yang telah dihaluskan

(d) Buat kepang pada parting 1. Letakkan di bagian tengah antara

sanggul yang telah dibentuk. Setelah tertata dengan baik,

semprotkan hairspray agar tampak lebih rapi.

  Gambar 2.33 Pembentukan Kepang

(e) Lakukan koreksi hasil.
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(f) Hasil akhir bentuk sanggul variasi kepang.

Gambar 2.34 Hasil Akhir Bentuk Sanggul Kepang

· Membentuk wig

Berbagai macam wig yang dipasarkan telah dibentuk sesuai

model masing-masing, sehingga untuk penataan wig perlu

disesuaikan dengan bentuk asal wig tersebut.

c.  Rangkuman 2

Penyasakan rambut merupakan tindakan untuk membuat volume

rambut menjadi lebih besar, dan dapat menjadi dasar penyangga yang kuat

untuk menahan ketinggian hasil tatanan rambut yang dikehendaki..

Teknik penyasakan dibedakan dalam 2 jenis,yaitu teknik penyasakan

menenun (weaving) dan teknik penyasakan menopang (propping).  Teknik

penataan hair piece meliputi: pembuatan desain, menyiapkan alat,

menyiapkan bahan, dan kesehatan dan keselamatan kerja

  Langkah kerja penataan hair piece, meliputi a) Persiapan:  area

kerja , alat yang diperlukan, kosmetik penataan, berbagai bentuk hair

piece yang diperlukan, dan persiapan diri pribadi; b) Proses kerja

membentuk sanggul
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d. Tugas 2

1) Buatlah desain penataan hair piece !

2) Tuliskan langkah-langkah kerjanya meliputi teknik parting,

penyisiran/penyasakan, dan cara membentuknya!

e. Tes formatif 2

I. Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda (X)

1. Yang dapat mempengaruhi hasil penataan adalah……………

a.  teknik pencucian  c. teknik penyasakan

b. teknik penyampoan  d. teknik menggulung

2. Teknik penyasakan weaving adalah……………..

a. teknik menyikat

b. teknik penyisiran berjalan

c. teknik pengambilan rambut dalam jumlah  sama

d. teknik menyisir dari tengah batang rambut

3. Jenis penyasakan yang biasa dilakukan pada rambut pendek adalah……

a. teknik penyasakan menenun         c. teknik penyasakan padat

b. teknik penyasakan menopang   d. teknik penyasakan sebagian

4. Pemilihan panjang hair piece disesuaikan dengan……………..

a. desain model yang akan dibuat  c. teknik propping

b. bentuk penyasakan   d. teknik weaving

5. Alat yang dipergunakan dalam penataan hair piece dan wig

adalah………

a. cape penataan      c. topeng muka

b. bandana     d. jepit lidi

II. Pilihlah B untuk pernyataan benar, dan S jika pernyataan salah

1.  B – S  Penataan hair piece dan wig dapat dilakukan dengan variasi antara

teknik penyikatan dan teknik penyasakan

2. B – S  Propping merupakan teknik penataan secara menopang
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3. B – S Teknik menenun merupakan penyasakan yang dilakukan dengan

menyisir dari tengah batang rambut

4.  B – S  Spesifikasi styling foam berbentuk cair

5.  B – S  Pemilihan panjang rambut hair piece disesuaikan dengan teknik

weaving

III. Lengkapi kalimat dengan jawaban yang benar

1. Teknik penyasakan dalam penataan dibedakan dalam 2 jenis, yaitu

………………….. dan ……………………..

2. Teknik penyasakan dalam penataan dapat mempengaruhi ……………

3. Kegunaan styling spray dalam penataan hair piece dan wig adalah ………

4. Teknik yang dapat digunakan dalam penataan hair piece dan wig adalah

.…

5.  Dalam menyemprotkan kosmetik pada penataan hair piece dilakukan

dengan jarak ± 30 cm, dimaksudkan agar ………………………………….

f. Kunci jawaban

I.  Pilihan Ganda

1. c

2. b

3. b

4. a

5. d

II. Pernyataan Benar-Salah

1. B

2. B

3. S

4. S

5. S
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III. Melengkapi kalimat

1. penyasakan menenun dan menopang

2. hasil penataan yang dibuat

3. membantu mempertahankan bentuk penataan

4. penyasakan dan penyisiran

5. menyebar secara merata
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BAB III

EVALUASI

A. Evaluasi Kognitif

I.  Pilihan Ganda

Berikan tanda (X) untuk pilihan jawaban yang benar

1. Wig dapat diartikan………..

 a. rambut palsu

 b. rangkaian rambut panjang

 c. potongan rambut yang dirangkai berbentuk hiasan

 d. bentuk rambut yang mengikuti mode

2. Fungsi hair piece sebagai berikut, kecuali…………..

 a. merubah penampilan

 b. mempermudah bentuk rambut

 c. mempermudah penataan

 d. menutupi kekurangan

3. Hair piece bentuk bulat disebut juga dengan……………

  a. buckle     c. diamond

 b. cemara    d. lungsen

4. Peralatan untuk perawatan hair piece sebagai berikut, kecuali……………

 a. kepala rotan    c. sikat

 b. jepit bebek    d. harnal

5. Untuk hair piece yang  menggunakan hair spray, sebelum dicuci terlebih

dulu perlu dilakukan………

  a. disiram air dingin terlebih dulu

 b. disiram air hangat terlebih dulu

 c. disiram air panas terlebih dulu

 d.disiram air dingin, dilanjutkan air panas
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6. Spesifikasi dari stayling foam adalah………..

 a. cair     c. krim

 b. jel      d. berbusa

7. Teknik penyasakan weaving adalah

 a. teknik menyikat

b. teknik penyisiran berjalan

c. teknik pengambilan rambut dalam jumlah  sama

d. teknik menyisir dari tengah batang rambut

8. Yang dapat mempengaruhi hasil penataan adalah

a. teknik pencucian    c. teknik penyasakan

b. teknik penyampoan    d. teknik menggulung

9. Jepit lidi yang digunakan dalam penataan hair piece adalah

a. jepit lidi bergerigi    c. jepit lidi halus

b. jepit lidi bergelombang  d. jepit lidi besar

10. Alat yang dipergunakan dalam penataan hair piece dan wig adalah

a. cape penataan       c. topeng muka

b. hairnet    d. razor

II. Lingkari B bila pernyataan benar, dan S bila pernyataan salah

1.  B – S Hair piece macamnya dikelompokkan menjadi 3

2.  B – S Hair piece bentuk bulat disebut juga dengan lungsen

3.  B – S Lenan yang diperlukan dalam perawatan hair piece adalah handuk

4.  B – S Dalam mencuci hair piece dilakukan dengan gerakan menyisir

5.  B – S Hair shine merupakan salah satu bahan pencuci hair piece dan wig

6.  B – S Pemilihan panjang rambut hair piece disesuaikan dengan teknik

propping

 7. B – S Penataan hair piece dan wig dapat dilakukan dengan variasi anta-ra

teknik penyikatan dan teknik penyasakan

8.  B – S Propping merupakan teknik penataan secara menopang
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9.  B – S Teknik menenun merupakan penyasakan yang dilakukan dengan

menyisir dari tengah batang rambut

10. B – S Spesifikasi styling foam berbentuk busa

III. Lengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang benar

1. Arti dari kata hair dan piece adalah ……………………………….…….

2. Cemara adalah sebutan untuk hair piece bentuk ………………………….

3. Pada saat pencucian hair piece kepala rotan berfungsi

sebagai……………

4. Air hangat digunakan dalam pencucian hair piece bila sebelumnya  ..……

5. Agar tidak menggumpal, dalam mencuci hair piece tidak boleh dilakukan

dengan cara …………………………

6.  Teknik penyasakan dalam penataan hair piece untuk rambut pendek

adalah ……………………..

7.  Teknik penyasakan dalam penataan dapat mempengaruhi …………….

8.  Kegunaan stayling spray dalam penataan hair piece dan wig adalah ……..

9.  Teknik yang digunakan dalam penataan hair piece dan wig adalah ………

10. Dalam menyemprotkan kosmetik pada penataan hair piece dilakukan

dengan jarak ± 30 cm, dimaksudkan agar …………………………….

IV. Evaluasi Kinerja

Buatlah desain  penataan hair piece, dan lakukan penataan hair piece tersebut

sesuai desain Anda dalam waktu 105 menit termasuk berkemas.



Merawat dan Menata Hair Piece dan Wig

Bidang  Keahlian Tata Kecantikan Rambut 42

FORMAT LEMBAR KERJA PRAKTEK

NO KEGIATAN KETERANGAN

1 Persiapan
a. Alat yang diperlukan
…………………..     …………………….
…………………..     …………………….
…………………..     …………………….
…………………..     …………………….

b. Bahan kosmetika yang diperlukan
…………………..     …………………….
…………………..     …………………….

2 Gambar Desain Penataan

3 Langkah Penataan
1.
2.
3.
dst

4 Berkemas
………………………
………………………
………………………
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FORMAT PENILAIAN PENATAAN HAIR PIECE

NO KOMPONEN NILAI MAX SKOR

1 Persiapan

a. Area kerja

b. Alat, lenan, bahan

 c. Pribadi

15

2 Pelaksanaan

a. Ketepatan menggunakan alat

b. Ketepatan menggunakan bahan

c. Kecekatan bekerja

d. Ketepatan melakukan proses kerja

40

3 Hasil

a. Halus/rapi

b. Kesesuaian desain dengan hasil

30

4 Berkemas 5

5 Ketepatan waktu 10

B. Format Penilaian

Penilaian aspek ketrampilan kognitif, afektif dan psikomotor dilakukan melalui

tes tertulis dari seluruh materi yang telah disajikan didalam modul dengan pola

pilihan ganda, pernyataan benar salah, dan jawaban singkat serta tes perbuatan

melaui desain dan penataan sanggul. Skor pada penilaian akhir yang dapat

dicapai adalah 100 untuk evaluasi kognitif, dan 100 untuk evaluasi kinerja,

dengan rincian sebagai berikut:

1. Evaluasi bagian I, setiap butir pertanyaan dengan jawaban benar mendapat

skor tiga, sehingga skor tertinggi yang diperoleh adalah 30

2. Evaluasi bagian II, setiap butir pertanyaan dengan jawaban benar mendapat

skor tiga, sehingga skor tertinggi yang diperoleh adalah 30
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3. Evaluasi bagian III, setiap butir pertanyaan dengan jawaban benar mendapat

skor empat, sehingga skor tertinggi yang diperoleh adalah 40

4. Evaluasi kinerja, yang terdiri dari komponen ketepatan waktu skor tertinggi 10,

persiapan dengan skor tertinggi 15, pelaksanaan skor tertinggi 40, hasil kerja

skor tertinggi 35, berkemas skor tertinggi 5 dengan menggunakan skala

penilaian sebagai berikut:

No Aspek yang dinilai Penilaian

1 Area kerja bersih, rapi, terang, segar dan nyaman

untuk melakukan penataan hair piece

5 = persiapan ruang bersih dari kotoran dan debu,

perabot tertata rapi, keadaan ruang terang dan

segar

4 = ada salah satu dari bagian tersebut kurang

3 = ada dua dari bagian tersebut kurang

2 = ada tiga dari bagian tersebut kurang

1 = keadaan ruang kotor, tidak teratur, gelap,

pengap dan tidak nyaman untuk kerja

5 – 4 – 3 – 2 – 1

2 Peralatan, lenan, dan bahan yang diperlukan untuk

penataan hair piece lengkap

5 = persiapan alat, bahan, dan lenan lengkap dan

tertata rapi

4 = bila ada salah satu dari keperluan penataan hair

piece kurang

3 = bila ada dua dari keperluan penataan hair piece

kurang

2 = bila ada tiga dari keperluan penataan hair piece

kurang

1= bila lebih dari tiga keperluan penataan hair

piece kurang

5 – 4 – 3 – 2 – 1
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3 Perasiapan pribadi dilakukan dengan baik

5 = memakai pakaian kerja yang tepat, melepas

perhiasan tangan, mempersiapkan desain dan

meletakkan hair piece pada kepala rotan siap

ditata

4 = bila ada salah satu bagian tersebut kurang

3 = bila ada dua bagian tersebut kurang

2 = bila ada tiga bagian tersebut kurang

1 = bila bagian-bagian dari persiapan tidak dilaku-

kan

5 – 4 – 3 – 2 – 1

4 Alat digunakan sesuai fungsintya dengan tepat dan

benar

10 = bila alat-alat yang diperlukan digunakan de-

ngan tepat dan benar dalam mengope-

rasikannya

 8 = bila ada salah satu alat yang diperlukan ku-

rang tepat digunakan atau kurang benar

dalam mengoperasikannya

     6 = bila ada dua alat yang diperlukan kurang tepat

digunakan atau kurang benar dalam

mengoperasikannya

 4 = bila ada tiga alat yang diperlukan kurang te-

pat digunakan atau kutrang benar dalam

mengoperasikannya

2 = bila lebih dari tiga alat yang digunakan tidak

tepat dalam mengoperasikannya

10 – 8 – 6 – 4 – 2

5 Pemilihan bahan kosmetik benar, penerapannya

tepat, digunakan sesuai dengan kebutuhan

10 = bila pemilihan bahan kosmetik benar, pene-

10 – 8 – 6 – 4 – 2
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rapannya tepat, digunakan sesuai dengan

kebutuhan

8 = bila menentukan bahan kosmetik benar, pe-

nerapannya tepat, tetapi kurang digunakan

sesuai dengan kebutuhan

 6 = bila menentukan bahan kosmetik benar, dan

digunakan sesuai dengan kebutuhan

 4 = bila menentukan bahan kosmetik benar

 2 = bila salah dalam pemilihan dan pemakaian

6 Kecekatan bekerja dilihat dari kelincahan gerakan

dalam proses kerja dengan hasil yang baik

10 = Gerakan tangan dan badan lincah dalam me-

lakukan kerja dengan hasil yang baik

  8 = Gerakan tangan lincah dalam melakukan ker-

ja dengan hasil yang baik

  6 = Gerakan badan lincah dalam melakukan kerja

dengan hasil yang baik

 4 = Gerakan badan lincah dalam melakukan kerja

dengan hasil kurang baik

  2 = Gerakan lambat , dan hasil kurang baik

10 – 8 – 6 – 4 – 2

7 Teknik penataan digunakan secara tepat pada setiap

bagian rambut yang dikerjakan

10 = bila membentuk model penataan menggu-

nakan teknik penataan yang tepat

 8 = bila ada satu bagian yang kurang tepat dalam

menerapkan teknik penataan

 6 = bila ada dua bagian yang kurang tepat dalam

menerapkan teknik penataan

 4 = bila ada tiga bagian yang kurang tepat dalam

10 – 8 – 6 – 4 – 2
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menerapkan teknik penataan

 2 = bila lebih dari tiga bagian yang kurang tepat

dalam menerapkan teknik penataan

8 Hasil kerja terlihat halus, rapi dan menarik

5 = bila hasil kerja penataan halus, rapi dan mena-

rik

4 = bila hasil kerja penataan halus dan rapi

3 = bila hasil kerja penataan halus, tetapi kurang ra-

pi

2 = bila hasil kerja penataan rapi tetapi kurang ha-

lus

1 = bila hasil kerja kasar dan tidak rapi

5 – 4 – 3 – 2 – 1

9 Model penataan hair piece sesuai dengan desain

15 = bila model yang dikerjakan sesuai dengan

desain

10 = bila 90 persen hasil penataan sesuai dengan

desain

  5 = bila 50 persen hasil penataan sesuai dengan

desain

   1 = bila hasil penataan tidak sesuai dengan desain

15 – 10 – 5 – 1

10 Berkemas dilakukan dengan mengembalikan alat

dan bahan pada tempatnya semula, membersihkan

area kerja dan merapikan perabot serta ruang kerja

5 = bila alat dan bahan ditata rapi pada tempatnya

semula, area kerja bersih, ruang dan perabot

rapi

4 = bila alat dan bahan ditata rapi pada tempatnya

semula, area kerja bersih, ruang dan perabot

kurang rapi

5 – 4 – 3 – 2 – 1
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3 = bila alat dan bahan ditata rapi pada tempatnya

semula, area kerja kurang bersih, tetapi ruang

dan perabot rapi

2 = bila alat dan bahan ditata rapi pada tempatnya

semula, area kerja, ruang dan perabot kurang

bersih dan kurang rapi

1 = bila alat dan bahan tidak dikembalikan pada

tempatnya semula, area kerja kotor, ruang dan

perabot tidak rapi

 Waktu yang dipergunakan untuk penataan hair

piece mulai dari persiapan sampai berkemas 90

menit

10 = bila waktu yang digunakan 90 menit

 8 = bila waktu yang digunakan 91 - 95 menit

 6 = bila waktu yang digunakan 96 - 100 menit

 4 = bila waktu yang digunakan 101 - 105 menit

2 =  bila waktu yang digunakan lebih dari 105 me-

nit

10 – 8 – 6 – 4 - 2
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Kunci jawaban

I.  Pilihan ganda

1. a. rambut palsu

2. b. mempermudah bentuk rambut

3. c. diamond

4. b. jepit bebek

5. b. disiram air hangat terlebih dulu

6. d. berbusa

7. b. teknik penyisiran berjalan

8. c. teknik penyasakan

9. c. jepit lidi halus

10. b. hairnet

II. Pilihan benar salah

1. B

2. S

3. B

4. B

5. S

6. S

7. B

8. S

9. S

10. B
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III. Melengkapi kalimat

1. rambut dan potongan

2. panjang

3. penyangga hair piece

4. hair piece menggunakann hair spray

5. diremas

6. penyasakan menopang

7. hasil penataan yang dibuat

8. membantu mempertahankan bentuk penataan

9. penyasakan dan penyisiran

10. menyebar secara merata
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