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dapat menyelesaikan berbagai modul tepat pada waktunya.
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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
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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
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4 RAM-103B Pengkondisian Rambut

Mata Diklat : D. Mengeringkan Rambut
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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 Menata sanggul daerah (Sanggul Sempol Aceh)
13 RAM-311B Menata sanggul daerah (Sanggul Dendeng Kalbar)
14 RAM-311C Menata sanggul daerah (Sanggul Pinkan Sulsel)
15 RAM-311D Menata sanggul daerah (Sanggul Timpus Sumut)
16 RAM-311E Menata sanggul daerah (Sanggul Ukel Tekuk Yogya)
17 RAM-311F Menata sanggul daerah (Sanggul Ukel Konde Solo)
18 RAM-311G Menata sanggul daerah (Sanggul Cepol Betawi)
19 RAM-311H Menata sanggul daerah (Sanggul Pusung Tagel Bali)
20 RAM-311I Menata 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
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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

Asimetris : penataan tidak sama antara kiri dan kanan.

Bucle : suatu bentuk rambut ditata menyerupai keong/concave.

Back mesh : penataan belakang.

Top mesh : penataan puncak.

Front mesh : penataan depan.

Style : penataan.

Day style : penataan sehari-hari.

Evening style : penataan malam hari.

Hair shine : kosmetika untuk mengkilapkan rambut dipakai sesudah hair

spray.

Hair piece : potongan rambut yang sedemikian rupa dapat dipakai untuk

menambah penataan rambut atau sebagai ornamen.

Hair setting : mengatur rambut, melakukan pratata/mengulung dengan rol

terlebih dahulu.

Kombinasi  :   Perpaduan dua model sanggul atau lebih

Pincurl : alat ikat/penjepit untuk menjepit membentuk suatu penataan.

Moulding : membentuk garis besar desain penataan yang akan dibuat

dengan cara mengarahkan, mendorong rambut model.

Pola penataan : suatu area pusat perhatian letak penataan yang akan dibuat.

Simetris : penataan seimbang kanan dan kiri.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Judul

Salah satu modul dasar   yang merupakan bagian dari penataan sanggul

modern dan modifikasi adalah Penataan Sanggul Kombinasi Modern dan Daerah

an. Modul ini khusus membahas penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah

pada rambut pendek dan rambut panjang.

Penataan Sanggul Kombinasi modern dan daerah  bertujuan untuk

mempelajari tentang desain pembuatan sanggul Kombinasi moderndan daerah

dan penataannya baik untuk rambut pendek maupun untuk rambut panjang.,

 Tipe penataan sanggul modern dan pengetahuan dasar tentang penataan

sanggul daerah, merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penataan sanggul

modern dan modifikasi.

Modul Penataan Sanggul Kombinasi modern dan daerah  ini berisi

tentang:

1. Pengertian sanggul modern dan modifikasi,

2. Macam-macam pola dan tipe penataan

3. Desain pembuatan sanggul Kombinasi modern dan daerah,

4. Persiapan kerja penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah,

5. Menentukan ornamen sanggul Kombinasi modern dan  daerah,

6. Menata sanggul Kombinasi modern dan  daerah,

7. Mendesain penataan rambut panjang dengan penataan sanggul Kombinasi

modern dan  daerah

8. Menentukan alat, kosmetik dan bahan ornamen penunjang penataan

9. Menata rambut panjang  dengan penataan sanggul Kombinasi modern dan

daerah
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B. Prasyarat

Untuk mempelajari modul ini prasyarat yang harus dimiliki oleh peserta

diklat adalah RAM 105 modul pratata dasar rambut, RAM 311A Menata Sanggul

Sempol Aceh, RAM 311 B Menata Sanggul Dendeng Kalimantan Barat, RAM

311C Menata Sanggul Pinkan Sulawesi Selatan, RAM 311D Menata Sanggul

Timpus Sumatera Utara, RAM 311E Menata Sanggul Ukel Tekuk Yogyakarta,

RAM 311F Menata Sanggul Ukel Konde Solo, RAM 311G Menata Sanggul

Cepol Betawi, RAM 311H Menata Sanggul Pusung Tagel Bali , RAM 311I

Menata Sanggul Cimidey Jabar

C. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Petunjuk Peserta Diklat

Untuk dapat mencapai tujuan penataan sanggul Kombinasi Modern dan

Daerah, baik untuk rambut pendek dan rambut panjang  dengan hasil yang

memuaskan perlu diikuti langkah-langkah berikut dengan seksama.

a. Langkah-langkah belajar yang harus ditempuh dalam mempelajari modul ini

adalah sebagai beriku.

1) Pelajari materi ini dengan membaca berulang-ulang hingga benar-benar

memahami dan mengerti.apa yang telah dibaca, kemudian  tandai/catat

bagian kata atau kalimat yang belum dimengerti atau dipahami

2) Jika ada yang kurang jelas  atau kesulitan-kesulitan  hubungi guru pengajar

Penataan Sanggul Kombinasi modern dan  daerah.

3) Kerjakan Lembar Latihan yang tersedia.

4) Cek jawaban yang Anda tulis pada Lembar Kunci Jawaban.

Jika Anda mendapat nilai:

³ 70, Anda dapat melanjutkan mempelajari proses kerja/praktek.

£ 69, Anda pelajari kembali Lembar Informasi dengan cermat.

5) Dengan menggunakan lembar kegiatan belajar ini, Anda dapat belajar

dengan membentuk kelompok kecil 3 atau 4 orang untuk berdiskusi tentang

desain sanggul sesuai langkah kerja.
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6) Pelajari penilaian praktek sebagai petunjuk agar dapat bekerja secara

optimal.

7) Praktekkan dengan teman menjadi model atau pada boneka dengan alokasi

waktu sebagai berikut.

Persiapan :   30 menit

Pelaksanaan  :   60 menit

Berkemas :   10 menit +

Total  : 100 menit

8) Lakukan kegiatan praktek secara sistematis menurut langkah-langkah belajar

yang ditulis dalam modul ini. Agar benar-benar terampil menata sanggul

Kombinasi modern dan  daerah, maka perlu dilakukan latihan secara

berulang-ulang sampai terampil menata sanggul Kombinasi modern dan

daerah.

b. Perlengkapan yang perlu dipersiapkan:

    1). Bahan-bahan:

~ Hair spray

~ Styling foam/ styling spray/ hair mouse

~ Hair gel

2. Peralatan praktek:

~ Sisir basah berekor

~ Sisir penghalus sasak

~ Sisir besar / sisir biasa

~ Jepit lidi

~ Harnal halus

~ Jepit bebek

~ Hair dryer

~ Handuk kecil/cape

~ Pincurl

~ Topeng muka

2. Peran Guru/ Instruktur:
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a. Menginformasikan langkah-langkah belajar yang harus dilakukan oleh

peserta diklat untuk terampil melakukan penataan sanggul Kombinasi

modern dan  daerah baik untuk rambut pendek dan rambut panjang.

b. Memberikan penjelasan kepada peserta diklat bagian-bagian dari modul

yang belum dipahami oleh peserta diklat.

c. Mendemonstrasikan langkah-langkah yang yang dipersyaratkan dalam

kegiatan belajar .

d. Membimbing peserta diklat untuk melaksanakan praktikum penataan

sanggul Kombinasi modern dan  daerah pada rambut pendek maupun

panjang.

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. melakukan make up dasar untuk penataan sanggul Kombinasi modern dan

daerah pada rambut pendek maupun rambut panjang.

2. melakukan penataan sanggul Kombinasi modern dan  daerah pada rambut

pendek maupun rambut panjang secara mandiri.

     Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan modul ini adalah 50 jam

     dengan rincian:

a. Teori      15 jam

b. Praktik   35 jam
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E. Kompetensi

Kode dan Kompetensi : RAM 312 A/Menata Sanggul Modern dan

Modifikasi

Sub Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja Ruang Lingkup

1. Memahami

sanggul modern

dan modifikasi

1.1 Sanggul modern dan

modifikasi dipahami

berdasarkan pola dan

tipe penataan sanggul

1.1.1 Pengertian sanggul

modern dan

modifikasi

1.1.2 Macam-macam

pola dan tipe

penataan

1.1.3 Desain pembuatan

sanggul Kombinasi

modern dan

tradisional

2. Mempersiapkan

kerja penataan

sanggul

Kombinasi

modern dan

tradisional

2.1. Persiapan kerja

penataan sanggul

Kombinasi modern dan

tradisional dilakukan

berdasarkan pengaturan

ruang yang bersih dan

rapi, tersedianya alat,

bahan kosmetik,

kenyamanan pelanggan

dan penampilan diri

sesuai perawat

kecantikan rambut

2.1.1   Menyiapkan ruang

2.1.2   Menyiapkan alat

2.1.3   Menyiapkan Bahan

2.1.4   Menyiiapkan

Pelanggant

2.1.5   Menyiapkan Diri

Pribadi

3.Menentukan

Ornamen

3.1 Ornamen untuk

sanggul modern

ditentukan berdasarkan

bentuk sanggul

3.1.1 Memilih ornamen
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4. Menata Sanggul

Simetris

4.1 Penataan sanggul

modern dikerjakan

sesuai bentuk sanggul

dan hasil sanggul yang

rapi  dalam waktu yang

singkat tanpa terlihat

bekas jepit

4.1.1 Langkah menata

sanggul Simetris

5.Mendesain

penataan rambut

panjang

5.1 Desain penataan dibuat

berdasarkan panjang

rambut, bentuk wajah

dan kesempatan

5.1.1 Desain penataan

rambut panjang

6. Menentukan alat,

kosmetika, bahan

ornamen

penunjang

penataan

6.1. Alat, bahan, ornamen

ditentukan berdasarkan

desain penataan rambut

panjang

6.1.1  Menyiapkan alat

6.1.2  Menyiapkan

bahan/kosmetika

6.1.3  Menyiapkan

ornamen untuk

penataan rambut

panjang

7. Menata rambut

panjang

7.1 Penataan rambut

panjang dikerjakan

sesuai desain pola

simetris dalam waktu

singkat dengan hasil

rapi tanpa terlihat

bekas jepit

7.1.1 Langkah  Penataan

rambut panjang

bentuk simetris
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F. Cek Kemampuan

No Aspek yang dinilai Belum Sudah

1

2

3

Pengetahuan:
§ Karakteristik Sanggul Kombinasi modern dan

daerah
§ Bahan dan alat penataan sanggul Kombinasi

modern dan  daerah

Sikap:
§ Kecermatan menata sanggul Kombinasi modern

dan  daerah
§ Ketelatenan menata sanggul Kombinasi modern

dan  daerah
§ Kreativitas menata sanggul Kombinasi modern

dan  daerah
§ Kecepatan dalam menata sanggul Kombinasi

modern dan  daerah
§ Kerapihan dalam menata sanggul Kombinasi

modern dan  daerah

Psikomotor:
§ Keterampilan mendesain sanggul Kombinasi

modern dan  daerah
§ Keterampilan menyiapkan bahan dan alat

penataan sanggul Kombinasi modern dan  daerah
§ Keterampilan menyisir dalam penataan sanggul

Kombinasi modern dan  daerah
§ Keterampilan menyasak dan menghaluskan sasak

dalam penataan sanggul Kombinasi modern dan
daerah

§ Keterampilan membentuk Sanggul
§ Keterampilan memasang sanggul
§ Keterampilan menata sanggul
§ Keterampilan memilih dan memasang  ornament
§ Keterampilan menata rambut panjang

Catatan Pembimbing:

1. ………………………………………………………………………………

2.  …………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………
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Kesimpulan:

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…

…….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…

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

PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Peserta Diklat.

Kompetensi : Menata Sanggul Kombinasi modern dan  daerah

Sub Kompetensi        :  Memahami sanggul modern dan modifikasi Pola

Kombinasi Modern dan  Daerah, persiapan kerja

penataan sanggul kombinasi modern dan daerah

menentukan ornamen, menata sanggul kombinasi modern

dan  daerah, mendesain penataan rambut panjang,

menentukan bahan penunjang penataan rambut panjang

dan menata rambut panjang.

Jenis
Kegiatan

Tanggal Waktu Tempat
Belajar

Alasan
Perubahan

Tanda
Tangan
Guru

Memahami

sanggul modern

dan  daerah

2  x  90 Di Kelas

Persiapan kerja

penataan sanggul

Kombinasi

modern dan

daerah

4  x  90 Lab/ work

shop/salon

Menentukan

Ornamen

2  x  90 Lab/ work

shop/salon

Menata sanggul

Kombinasi

modern dan

daerah

9 x 90 Lab/ work

shop/salon
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Mendesain

penataan rambut

panjang model

kombinasi

modern dan

daerah

4 x 90 Lab/ work

shop/salon

Menentukan alat,

kosmetika, bahan

ornamen

penunjang

penataan rambut

[panjang

4 x 90 Lab/ work

shop/salon

Menata rambut

panjang

9 x 90 Lab/ work

shop/salon

B. Kegiatan Belajar:

1. Kegiatan Belajar I: Mengenal Penataan Sanggul Kombinasi Modern Dan

Daerah

a.  Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Pada akhir kegiatan belajar ini diharapkan peserta diklat dapat,

1) mendefinisikan tentang pengertian penataan sanggul kombinasi modern

dan  daerah

2) menjelaskan macam-macam pola dan tipe penataan sanggul kombinasi

modern dan  daerah

3) membedakan macam-macam pola dan tipe tipe penataan sanggul

kombinasi modern dan  daerah

4) membuat desain penataan sanggul pola kombinasi modern dan  daerah
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b. Uraian Materi

1) Pengertian Penataan Sanggul Kombinasi Modern Dan  Daerah

 Penataan sanggul modern adalah tindakan memperindah penanganan

rambut model, baik dari rambut sendiri maupun dengan menambah rambut

tambahan dari hair piece dan hiasan untuk mencapai tujuan tertentu. Kombinasi

artinya penataan yang memadukan dua macam atau lebih jenis/bentuk sanggul

dalam satu model penataan. Jadi, penataan sanggul kombinasi modern dan

daerah adalah tindakan memperindah penanganan rambut model, baik dengan

rambut sendiri maupun dengan menambah rambut tambahan dari hair piece dan

hiasan untuk mencapai tujuan tertentu yang penataannya merupakan

penggabungan sanggul modern dan sanggul daerah.

Tujuan dari penataan sanggul modern pola kombinasi modern dan

daerah adalah untuk memberikan kesan keindahan, keserasian, dan kerapian

bagi seseorang dengan mengkombinasikan  penataan  sanggul modern dan

daerah.

2) Tipe Penataan sanggul kombinasi modern dan  daerah

Tipe penataan sanggul modern pola kombinasi modern dan daerah adalah:

~  Penataan pagi dan siang hari ( Day Style )

Digunakan sewaktu padi dan siang hari, biasanya bentuk lebih sederhana.

Digunakan untuk bekerja kekantor atau  menghadiri pertemuan yang

bersifat resmi.

~  Penataan sore dan malam hari ( Evening Style)

Penataan ini digunakan pada sore dan malam hari, bentuknya biasanya

lebih rumit dibanding dengan penataan untuk pagi dan siang hari.

Penggunaan warna dan hiasan rambut juga lebih bebas.

~   Penataan gala  ( Gala Style)

Penataan gala biasanya digunakan untuk menghadiri pesta, dan tata

rambut cenderung pada trend atau mode terbaru pada saat itu.
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~ Fensy style

Tipe penataan yang lebih bebas tanpa ada batasan, ornamen yang

digunakan juga bebas, misalnya berbentuk topi, burung, ular atau bentuk

lainnya.

3) Macam-macam penataan sanggul kombinasi modern dan  daerah

Ada bermacam-macam pola penataan sanggul kombinasi modern dan

daerah, yaitu:

~ Kombinasi modern dan daerah pola simetris , yaitu penataan seimbang

antara kanan  dan kiri.

~ Kombinasi modern dan daerah pola asimetris, yaitu penataan kanan dan kiri

tidak seimbang.

~ Kombinasi modern dan daerah pola depan (front mess), yaitu penataan

sanggul kombinasi difokuskan pada bagian depan.

~ Kombinasi modern dan daerah pola puncak ( Top mess), yaitu penataan

sanggul kombinasi dengan focus penataan di bagian atas.

~ Kombinasi modern dan daerah pola belakang ( Back mess ), yaitu penataan

sanggul kombinasi yang penataannya difokuskan pada penataan bagian

belakang.

4) Desain penataan sanggul kombinasi modern dan  daerah

Setiap aktivitas akan menghasilkan karya yang baik apabila dimulai

dengan membuat perencanaan/desain. Lebih-lebih lagi bila karya itu

mengandung nilai estetika, keserasian, dan keseimbangan. Untuk itu

pembuatan desain mutlak diperlukan agar hasilnya benar-benar sesuai dengan

yang diharapkan. Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam membuat

desain penataan adalah sebagai berikut:

a) menganalisis bentuk wajah

b) menetapkan tipe penataan

c) menetapkan pola penataan

d) menentukan ornamen yang akan digunakan
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e) menentukan model penataannya.

Sedangkan dilihat dari tipe penataan, maka untuk penataan sanggul

kombinasi modern dan daerah dapat ditentukan sebagai berikut:

§ day style kombinasi modern dan daerah pola simetris

§ evening style kombinasi modern dan daerah pola simetris

§ gala style kombinasi modern dan daerah pola simetris

§ fensy  style kombinasi modern dan daerah pola simetris

§ day style kombinasi modern dan daerah pola asimetris

§ evening style kombinasi modern dan daerah pola asimetris

§ gala style kombinasi modern dan daerah pola asimetris

§ fensy  style kombinasi modern dan daerah pola asimetris

§ day style kombinasi modern dan daerah pola front mess

§ evening style kombinasi modern dan daerah pola front mess

§ gala style kombinasi modern dan daerah pola front mess

§ fensy  style kombinasi modern dan daerah pola front mess

§ day style kombinasi modern dan daerah pola top mess

§ evening style kombinasi modern dan daerah pola top mess

§ gala style kombinasi modern dan daerah pola top mess

§ fensy  style kombinasi modern dan daerah pola top mess

§ day style kombinasi modern dan daerah pola back mess

§ evening style kombinasi modern dan daerah pola back mess

§ gala style kombinasi modern dan daerah pola back mess

§ fensy  style kombinasi modern dan daerah pola back mess

Contoh desain penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah adalah sbb.
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Gambar 2.1 Desain  penataan sanggul kombinasi modern dan
daerah (a) tampak belakang, (b) tampak samping

Gambar di atas adalah penataan kombinasi modern dan daerah, yaitu

sanggul dari daerah Jawa barat. Kombinasi terletak pada penataan rambut

bagian sanggul, yaitu ukel tekuk yang sudah dimodifikasi dengan hiasan

rambut yang dibentuk kepang pada bagian atas.

Gambar 2.2.Desain  penataan sanggul modern Pola Kombinasi
modern dan daerah (a) tampak belakang, (b)
tampak samping

Gambar di atas adalah penataan kombinasi modern dan daerah, yaitu

sanggul dari daerah Jawa barat. Kombinasi terletak pada penataan sanggulnya

yang sepenuhnya adalah sanggul modern

(b)(a) (b)

(a) (b)
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Gambar 2.3 Desain  penataan sanggul modern Pola Kombinasi
modern dan daerah (a) tampak belakang, (b)
tampak samping

c. Rangkuman 1

d. Tugas 1

1)   Jelaskan pengertian penataan sanggul kombinasi modern dan  daerah

2)  Apa tujuan penataan sanggul kombinasi modern dan daerah?

3)  Jelaskan macam-macam tipe penataan sanggul kombinasi modern dan

daerah!

4)  Jelaskan Macam-macam pola penataan sanggul kombinasi modern dan

daerah!

5)  Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat desain penataan?

Penataan sanggul kombinasi modern dan daerah artinya adalah tindakan

memperindah penanganan rambut model baik dari rambut sendiri maupun

dengan menambah rambut tambahan dari hair piece dan hiasan untuk

mencapai tujuan tertentu yang penataannya dilakukan dengan

megkombinasikan antara sanggul modern dan sanggul daerah, dalam

mengkombinasikan kreativitas sepenuhnya di tangan penata rambut asal

memenuhi persyaratan.

(a) (b)
(a) (a)
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e. Tes Formatif 1

I. Pernyataan Benar atau Salah.

Jawablah pertanyaan berikut dengan cara melingkari huruf B jika pernyataan

betul, dan pada huruf S jika pernyataan salah!

1) B – S  Sanggul kombinasi modern dan daerah adalah penataan sanggul

dengan menggabungkan antara sanggul modern dengan sanggul

daerah.

2) B – S  Penataan kombinasi ini bebas, pokoknya ada unsur sanggul

daerah.

3) B – S  Pola penataan sanggul kombinasi modern dan daerah ada 5 macam

4) B – S  Sanggul kombinasi modern dan daerah jumlahnya sesuai dengan

jumlah profinsi yang ada.

5) B – S  Pada penataan sanggul kombinasi modern dan daerah tidak

diperkenankan untuk merubah bentuk sanggul daerah asalnya.

II. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang tepat dari pertanyaan berikut dengan cara melingkari

huruf a, b, c, atau d  dari alternatif jawaban yang telah disediakan!

1) Penataan sanggul kombinasi modern dan daerah pada hakekatnya adalah

penataan rambut yang difokuskan pada bagian:

 a. depan    b. belakang

 c. muka               d. Atas

2) Tujuan penataan sanggul kombinasi modern dan daerah adalah untuk

memberikan kesan:

a. keindahan, keserasian dan kerapian

b. keindahan, eharmonisan

c. kerapian dan kesesuaian

d. anggun, menarik dan menawan
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3)  Tipe penataan sanggul kombinasi modern dan daerah terdiri dari,

 a. enam macam  b. dua puluh  macam

 c. sepuluh  macam  d. dua belas  macam

4)  Pola penataan sanggul modern, terdiri dari ?

 a. tiga macam   b. empat macam

 c. lima macam   d. enam macam

5)   Tipe penataan fensy style adalah penataan :

 a. penataan belakang  b. penataan atas

 c. penataan bebas       d. penataan terbatas

III. Isian

Jawablah pertanyaan berikut dengan mengisi titik-titik yang tersedia!

1) Penataan sanggul kombinasi memadukan ….......... macam sanggul

2) Penataan sanggul kombinasi memadukan sanggul daerah dengan sanggul ..

3) Penataan sanggul kombinasi, bebas asal ada unsur …….........…

4) Penataan sanggul kombinasi menurut pola penataan dapat dibagai menjadi

................…. pola penataan.

5) Penataan sanggul kombinasi menurut tipe penataan di bagi menjadi

….............….macam

f.  Kunci Jawaban 1:

I. Pernyataan Benar Salah

1) B

2) B

3) B

4) S

5) S
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II. Pilihan Ganda

1) b

2)  a

3)  b

4)  c

5)  c

III. Isian

1) 2 macam

2) sanggul modern

3) sanggul daerah

4) 5 macam

5) 20 macam
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2. Kegiatan Belajar 2: Mempersiapkan Kerja Penataan Sanggul Kombinasi

Modern Dan  Daerah

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Pada akhir kegiatan ini diharapkan pesrta diklat dapat,

1) menjelaskan alat untuk keperluan penataan sanggul Kombinasi modern

dan  daerah

2) menyiapkan alat yang digunakan untuk menata sanggul Kombinasi

modern dan  daerah

3) menjelaskan bahan untuk penataan sanggul Kombinasi modern dan

daerah

4) menetapkan bahan untuk penataan sanggul Kombinasi modern dan  daerah

5) menjelaskan mengenai ornamen yang digunakan untuk penataan sanggul

Kombinasi modern dan  daerah

6) menyiapkan pelanggan untuk penataan sanggul Kombinasi modern dan

daerah

7) menyiapkan diri pribadi untuk penataan sanggul Kombinasi modern dan

daerah.

b. Uraian Materi

Alat dan bahan  yang dipakai dalam penataan sanggul kombinasi modern

dan daerah harus dipahami dengan jelas, baik nama alat, bentuk alat,

spesifikasi, kegunaan alat, dan bahan tersebut. Hal ini sangat perlu agar

langkah pemilihan alat dan bahan yang diperlukan untuk penataan sanggul

kombinasi modern dan daerah dapat dilakukan secara tepat dan benar.

Beberapa persiapan dalam penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah

adalah sebagai berikut:

1) Menyiapkan Ruang Penataan Sanggul Kombinasi modern dan

daerah

Ruang yang bersih dan rapi dapat membuat nyaman siapa saja yang berada

di sana. Untuk itu, tempat kerja penataan sanggul perlu dipersiapkan
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dengan baik dengan cara membersihkan area kerja terlebih dahulu agar

dalam melakukan pekerjaan penataan sanggul dapat merasa nyaman, baik

untuk pelanggan maupun penata. Persiapan ruang tersebut harus

mempertimbangkan kesehatan, kebersihan, dan kerapian ruangan. Upaya

yang dilakukan adalah sebagai berikut.

~ Usahakan penerangan yang cukup untuk memperlancar aktivitas

selama melakukan pekerjaan.

~ Pergantian/sirkulasi udara harus  berjalan lancar sehingga baik

pelanggan maupun penata rambut merasa nyaman.

~ Penempatan barang-barang dan hiasan perlu diatur dengan baik. Hal

itu ditujukan untuk memperindah ruangan dan juga upaya  agar mudah

membersihkannya.

~ Tersedianya cermin yang memadai untul melakukan pekerjaan

penataan

~ Tempat duduk yang nyaman bagi pelanggan dan yang mengerjakan

penataan

~ Tersedianya tempat sampah.

2) Menyiapkan alat dan lenan penataan sanggul kombinasi modern dan

daerah

Sebelum dilakukan penataan sanggul kombinasi modern dan daerah,

harus dipersiapkan terlebih dahulu alat-alat, bahan-bahan, dan lenan yang

akan digunakan dalam penataan tersebut.

Alat-alat dan lenan yang diperlukan dan dipergunakan dapat dilihat

pada tabel 2.1dan pada gambar 2.4. berikut ini:
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Tabel 2.1 Daftar Alat dan Lenan Menata Sanggul Kombinasi modern dan  daerah

No Jenis Spesifikasi Kegunaan

1 Sisir
basah
berekor

Bahan plastik atau tulang;
bertangkai; gigi tidak terlalu
tajam.

Menyisir rambut.

2. Sisir
penghalus
sasak

Bahan plastik atau bulu binatang. Untuk menghaluskan
sasakan.

3. Sisir besar
atau sisir
biasa

Bahan plastik. Untuk menyisir dan
mengarahkan rambut
sebelum disasak.

4 Jepit lidi Bahan kawat dan berwarna hitam. Untuk menjepit atau
menguatkan bentuk
tatanan yang telah
dibuat.

5 Harnal
halus

Bahan kawat dan berwarna hitam. Untuk menguatkan
bentuk tatanan yang
sudah dibuat.

6 Jepit
bebek

Bahan logam/aluminium/ plastik. Alat bantu menahan
bentuk yang sudah
dibuat.

7 Hair dryer Alat pengering genggam yang
dilengkapi penyaring angin dan
panas aliran listrik.

Mengeringkan rambut
saat pemberian hair
spray.

8 Handuk
kecil atau
cape

Kain penutup. Melindungi badan atas
model.

9 Pincurl Bahan plastik/aluminium/ logam. Membantu menahan
bentuk.

10 Topeng
muka

Bahan plastik; berbentuk seperti
cetakan wajah.

Melindungi wajah
pelanggan dari
kosmetik.

11 Handuk
kecil

Cotton, lembut Menutup bagian badan
pelanggan

12 Cafe Cotton Untuk melindungi badan
dari kosmetik

 Adapun gambar alat penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah adalah

sbb:
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Gambar 2.4  alat penataan sanggul Kombinasi modern dan  daerah

3) Menyiapkan Bahan Penataan Sanggul Kombinasi Modern Dan  Daerah

Bahan yang dipakai dalam penataan sanggul kombinasi modern dan

daerah harus dipahami dengan jelas, baik nama bahannya, bentuk bahannya,

spesifikasi, dan kegunaan bahan tersebut. Hal ini sangat perlu agar langkah

pemilihan bahan yang diperlukan untuk penataan sanggul kombinasi modern

dan daerah dapat dilakukan secara tepat dan benar sesuai dengan hasil analisis

kulit kepala dan rambut.

Adapun bahan yang digunakan dalam penataan sanggul kombinasi

modern dan daerah dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2  Daftar Bahan Menata Sanggul Kombinasi modern dan  daerah

No. Jenis Spesifikasi Kegunaan

a. Hair spray Mempunyai daya lekat yang
kuat, serta tidak meninggalkan
bekas untuk mengkristal;
berbentuk aerosol/non aerosol.

menguatkan atau
mempersatukan
bentuk penataan yang
sudah dibuat.

b. Styling
foam/styling
spray/hair
mouse

berbusa halus dan berbentuk gas. membantu
membentuk volume
rambut (bucle).

c. Hair gel berbentuk jeli; menyatukan dan
melapisi rambut.

membentuk bucle
pada arah rambut.
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 Gambar bahan penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah dapat

dilihat pada gambar 2.5 sebagai berikut:

Gambar 2.5 Bahan penataan sanggul Kombinasi modern dan  daerah

4)  Menyiapkan Klien

 Cara menyiapkan pelanggan dalam penataan sanggul kombinasi

modern dan daerah sebagai berikut:

· lakukan komunikasi yang baik, ramah  dan sopan dengan pelanggan.

· perlakukan pelanggan dengan hormat dan penuh rasa jujur dan tulus.

· tunjukkan gerakan yang menyenangkan pada pelanggan, sewaktu

menangani pelanggan,  misalnya pada waktu menyisiri, pada waktu

mengikat rambut, memasang hair piece, memasang ornamen, dan

pekerjaan penataan lainnya.

· untuk pelanggan penataan sanggul kombinasi modern dan daerah,

disarankan memakai busana yang mudah dilepas dan tanpa melalui

bagian kepala agar tidak merusak sanggul yang telah ditata pada waktu

akan melepas atau memakai busana.
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5)   Menyiapkan Diri Pribadi

Sebagai seorang penata rambut menyiapkan diri pribadi untuk

menghadapi pelanggant memegang peranan yang penting. Bagaimana

menyiapkan diri pribadi dengan baik. Lakukan hal-hal berikut ini:

· jagalah raut wajah dalam menghadapi pelanggan, agar memiliki kesan

yang ramah, dan menyenangkan.

· jaga agar badan selalu dalam keadaan segar, bersih, sehat, dan gunakan

selalu deodorant.

· Usahakan agar nafas dan gigi selalu segar.

· perhatikan potongan rambut agar kelihatan rapi.

· perhatihan juga pakaian, make up, dan kebersihan tangan dan kuku,

hindari perhiasan yang berlebihan.

· lepaskan semua perhiasan di tangan sewaktu akan melakukan pekerjaan

penataan sanggul Kombinasi modern dan  daerah

6) Keselamatan Kerja Penataan Sanggul Kombinasi Modern Dan  Daerah

Setelah mempelajari alat, bahan dan menyiapkan pelanggan serta diri

pribadi untuk penataan sanggul kombinasi modern dan  daerah, maka

sampailah kita pada keselamatan kerja penataan sanggul Kombinasi

modern dan  daerah..

Agar dalam melakukan penataaan tidak terjadi kesalahan-kesalahan

yang mengganggu sehingga memperoleh hasil penataan yang diinginkan,

perhatikan hal-hal berikut.

(1) lakukan persiapan area kerja, alat, bahan, dan kosmetik dengan benar.

(2) hilangkan semua kekusutan pada rambut.

(3) rencanakan desain penataan sesuai dengan model anda.

(4) hindari pemakaian alat bekas atau rusak.

(5) perhatikan arah pemakaian  jepit-jepit rambut.

(6) pakailah alat bantu untuk mempermudah membuat bentuk yang

diinginkan.
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(7) perhatikan jarak pemakaian kosmetik yang disemprotkan atau alat

pengering ± 30 cm dari model.

(8) lindungi wajah dengan topeng muka waktu menyemprotkan hair

spray.

(9) tetap menjaga kebersihan dan kerapian kerja.

c. Rangkuman 2

d. Tugas 2

1) Jelaskan  alat yang digunakan dalam penataan sanggul Kombinasi modern

dan daerah!

2) Jelaskan fungsi alat-alat penataan berikut ini:

a. sisir penghalus sasak

b. topeng muka

c. harnet

3) Jelaskan bahan penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah!

4) Jelaskan kegunaan bahan penataan berikut ini:

a. Hair spray

b. Stylling Foam

5) Jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kerja

penataan sanggul modern Kombinasi modern dan  daerah.

Persiapan Penataan sanggul kombinasi modern dan daerah meliputi:

persiapan alat yang digunakan untuk penataan sanggul kombinasi

modern dan tradisional, persiapan bahan, Menyiapkan pelanggant. dan

mempersiapkan diri pribadi dan  persiapan ruang serta keselamatan

kerja penataan sanggul kombinasi modern dan tradisional
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e.  Tes Formatif 2

I. Pernyatan Benar atau Salah

Jawablah pertanyaan berikut dengan cara melingkari huruf B jika pernyataan

benar, dan melingkari huruf S jika pernyataannya salah!

1) B – S  Alat penataan sanggul kombinasi daerah dan modern untuk rambut

pendek maupun panjang adalah sama

2) B – S  Penataan rambut pendek tidak dibutuhkan harnet

3) B – S  Pada penataan rambut panjang dibutuhkan hairs spray lebih

banyak

4) B – S  Sedangkan bahan penataan sanggul kombinasi untuk rambut

panjang dan rambut pendek adalah tidak sama

5) B – S  Hair piece dalam penataan sanggul kombinasi pada rambut pendek

termasuk bahan penataan.

II. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling benar dengan cara melingkari huruf a, b, c, atau d

dari setiap alternatif jawaban yang tersedia!

1)  Alat penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah adalah sebagai

berikut kecuali:

a. topeng muka   b. Sisir penghalus sasak

c. penutup kuping    d. sisir sasak

2) Bahan untuk penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah adalah

sebagai berikut kecuali:

a. shampo    b. hair gel

c. hair spray    d. stylling foam

3) Dalam menyiapkan pelanggant, hal yang harus diperhatikan adalah

a. menanyakan nama   b. melepas perhiasan pelanggant

c. ramah, sopan   d. menyisir pelanggant

4) Dalam menyiapkan diri pribadi dalam penataan sanggul modern

seyogyanya tidak memakai:

a.  kalung    b. cincin , gelang

c.  celana panjang    d. parfum
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5)  Hal yang harus dipersiapkan untuk penataan sanggul Kombinasi modern

dan daerah adalah:

  a. persiapan alat     b. Persiapan bahan

 c. persiapan pelanggan dan diri pribadi d. Semua jawaban  benar

III.Isian

Jawablah pertanyaan dengan mengisi  titik-titik yang telah tersedia dibawah
ini!

1) Alat yang digunakan untuk mengeringkan rambut pada penataan sanggul

kombinasi disebut ……….

2) Sedangkan alat untuk menjepit atau menguatkan tatanan yang sudah dibuat

disebut…………

3) Bahan yang berguna untuk membentuk volume rambut disebut ……..

4) Sedangkan bahan yang berfungsi mempersatukan bentuk penataan yang

sudah dibuat adalah ………..

5) Dalam menggunakan jepit rambut perlu diperhatikan ……………

f.  Kunci Jawaban 2:

I. Pernyataan Benar atau Salah

1)  B

2) S

3) S

4) B

5) B

II. Pilihan Ganda

1) c

2) a

3) c

4) b

5) d
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III.Isian

1) Hair dryer

2) Harnal

3) Styling foam

4) Hairs spray

5) Arahnya
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3. Kegiatan Belajar 3:  Menentukan Ornamen

a. Tujuan Pemelajaran 3

Pada akhir kegiatan ini diharapkan peserta diklat dapat:

1) menjelaskan tentang pengertian ornamen untuk penataan   sanggul modern

pola kombinasi modern dan  daerah

2) menjelaskan macam-macam ornamen untuk penataan sanggul modern pola

kombinasi modern dan  daerah

3) memilih ornamen untuk penataan sanggul modern pola Kombinasi modern

dan  daerah

b. Uraian Materi 3

1) Memilih ornamen sanggul kombinasi modern dan  daerah

Ornamen yang digunakan pada penataan sanggul kombinasi

modern dan daerah tidak ada aturan harus memakai atau memilih ornamen

tertentu. Fungsi ornamen pada penataan sanggul modern cenderung sebagai

pelengkap saja. Oleh karena itu tidak ada keharusan untuk

menggunakannya. Namun,  penggunaan ornamen biasanya bergantung pada

tipe penataan sanggul itu sendiri.

   Ornamen dapat berbentuk bunga, bentuk binatang, daun, dsbnya.

Bahannya pun bervariasi, ada yang dari logam, plastik, pita, dan lain-lain.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih ornamen adalah sebagai

berikut:

· Bahan ornamen

 Bahan ornamen bermacam-macam, antara lain:Logam, Plastik, Kain,

Pita, Penyu, Batu-batuan, rambut, dan lain-lain.

· Bentuk ornamen

Bentuk ornamen juga bermacam-macam, yaitu: bentuk rangkaian

bunga, bentuk daun dengan berhias batu-batu permata, bentuk binatang,

bentuk seperti harnal, bentuk setengah lingkaran atau lingkaran, dan

sebagainya
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· Ukuran ornamen

Ukuran ornamen bervariasi, tidak ada ketentuan yang pasti. Ukurannya

ada yang kecil, sedan,g dan besar

· Kegunaan ornamen

Kegunaan ornamen dalam penataan sanggul modern adalah sebagai

hiasan yang berfungsi menambah keindahan dan sebagai pusat

perhatian. Karena fungsinya sebagai hiasan yang menambah keindahan,

maka dalam memilih ornamen perlu diperhatikan pola penataannya.

Apabila simetris maka pemilihan ornamen usahakan simetris juga.

Sedang pada penataan asimetris, lebih leluasa untuk menentukan

ornamennya.

· Kesempatan

Kesempatan adalah melihat tipe penataannya yang disesuaikan dengan

kesempatannya. Agar pemilihan tepat, jangan sampai ornamen yang

digunakan berlebihan padahal kesempatannya untuk sehari-hari, atau

sebaliknya.

Berikut ini adalah contoh ornamen yang digunakan dalam penataan

sanggul modern.

Gambar 2.6 Contoh ornamen untuk penataan sanggul
Kombinasi modern dan daerah
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   Pemilihan ornamen pada penataan sanggul modern bergantung pada tipe

dan macam penataannya. Yang penting ornamen yang dipilih ini akan memberi

kesan lebih manis atau lebih indah dipandang mata. Akan tetapi, pada sanggul

simetris pemilihan harus berhati-hati. Adanya unsur simetris, menyebabkan

ornamen juga harus sama antara kanan dan kiri.

   Sedangkan pemasangan ornamen pada penataan sanggul modern ini sangat

bergantung juga pada keperluannya. Ada yang dipasang sebelum dan ada yang

dilakukan setelah penataan selesai dikerjakan. Barulah dipasang sesuai dengan

perencanaan desain yang diharapkan.

c. Rangkuman 3

d. Tugas 3

1) Jelaskan fungsi ornamen pada penataan sanggul Kombinasi modern dan

daerah!

2) Jelaskan macam bentuk dan bahan ornamen pada penataan sanggul

kombinasi modern dan  daerah!

3) Jelaskan cara memasang ornamen pada penataan sanggul Kombinasi

modern dan  daerah!

Ornamen pada penataan sanggul kombinasi modern dan daerah banyak

ragamnya, baik bentuk ataupun bahan. Fungsi ornamen ini hanya sebagai

pelengkap untuk memberikan kesan lebih indah dan manis dan digunakan

sesuai dengan tipe dan macam penataan sanggul . Pada penataan sanggul

simetris pemilihan ornamen harus sama antara kanan dan kiri.



PenataanSanggul Kombinasi Modern dan Daerah

Program Keahlian Tata Kecantikan Rambut 33

e. Tes Formatif 3

I.  Pernyataan Benar atau Salah

Jawablah soal di bawah ini dengan cara melingkari huruf B jika pernyataan

berikut benar, dan melingkari huruf S jika pernyataan salah!

1) B – S  Ornamen pada penataan sanggul kombinasi  adalah memperindah

2) B – S  Bahan ornamen terbuat dari plastik atau logam

3) B – S  Pemilihan ornamen disesuaikan dengan tipenya.

4) B – S  Bentuk ornamen selalu berbentuk daun

5) B – S  Pemasangan ornamen dilakukan sesudah penataan

II. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang benar dengan cara melingkari huruf a, b, c, atau d dari

alternatif jawaban yang tersedia

1) Fungsi ornamen pada penataan  sanggul Kombinasi modern dan daerah

adalah....

 a. sebagai pelengkap  b. sebagai keharusan

 c. pemberi makna  d  sebagai pusat perhatian

2) Pemilihan ornamen pada penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah

sangat  tergantung pada.....

a. tipe penataan   b. tipe dan pola penataan

c. pola penataan  d. Semua jawaban salah

3) Bahan ornamen penataan sanggul kombinasi, antara lain  adalah.....

a.  Logam   b. penyu

c. Pita    d. Semua jawaban  benar

4) Pemasangan ornamen penataan sanggul kombinasi dilakukan.....

a.  sebelum penataan selesai

b. setelah penataan selesai

c. pada waktu penataan

d. sebelum atau setelah penataan tergantung pada kebutuhannya
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5) Untuk sanggul Kombinasi modern dan daerah  pola simetris, maka

pemilihan ornamennya adalah.....

 a. kanan kiri sama bentuk          b. Kanan dan kiri tidak sama bentuk

 c. bentuk bebas       d. semua salah

III. Isian

Isilah titik-titik  dengan jawaban yang benar!

1) Fungsi ornamen adalah sebagai  …........................

2) Bahan ornamen bermacam-macam diantaranya adalah ……, …….

3) Bentuk ornamen juga bermacam-macam, antara lain:  ……, ……

4) Pemasangan ornamen dilakukan …….penataan

5) Untuk sanggul kombinasi pola simetris maka ornamen kanan dan kiri ...

f.  Kunci Jawaban 3:

I.  Pernyataan Benar atau Salah

1) B

2) B

3) B

4) S

5) S

II. Pilihan Ganda

1) a.

2) b

3) d

4) d

5) a

III.Isian

1. Pelengkap

2. Plastik, logam

3. Bunga, daun

4. Sebelum atau sesudah

5. Sama
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4. Kegiatan Belajar 4:  Penataan Sanggul Kombinasi Modern Dan Daerah

a. Tujuan Pemelajaran 4

Pada akhir kegiatan pemelajaran, peserta diklat diharapkan mampu:

1) menjelaskan teknik penataan sanggul kombinasi modern dan  daerah.

2) melakukan penataan sanggul kombinasi modern dan  daerah

b. Materi 4

 Sebelum melakukan penataan sanggul kombinasi modern dan  daerah, ada

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menata rambut, antara lain:

~ Penataan sesuai desain.

~ Mengetahui bagian yang harus dikerjakan lebih dahulu (urutan

penyelesaian).

~ Penyasakan tidak terasa sakit.

~ Untuk rambut resistant, lakukan pratata terlebih dahulu atau lakukan

penyasakan berulang.

~ Sebelum penyasakan dapat diberikan sedikit hair spray.

~ Saat menghaluskan dan membentuk sasakan, tidak baik hair spray tidak

baik diberikan terlalu kuat.

~ Rambut yang terlalu basah oleh hair spray akan lebih sukar dibentuk.

~ Jangan melawan arah gelombang rambut yang telah terbentuk.

1) Teknik  pembuatan dan penataan sanggul kombinasi modern dan  daerah.

Pembuatan sanggul dapat dilakukan berdasarkan pada kreasi sendiri,

baik dengan menata rambut asli, maupun dengan cara menggunakan hair

piece. Sedangkan teknik penataan sanggul kombinasi modern dan daerah

dapat dilakukan dengan cara: disasak, tanpa disasak, dan perpaduan

keduanya.

2) Langkah penataan sanggul kombinasi modern dan  daerah

Langkah-langkah penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah adalah

sebagai berikut:

a). Persiapan, meliputi:



PenataanSanggul Kombinasi Modern dan Daerah

Program Keahlian Tata Kecantikan Rambut 36

· Persiapan area kerja, alat dan bahan.

· Persiapan pribadi, meliputi: melepas perhiasan, memakai pakaian

kerja atau pakaian rapi sebagai operator atau penata rambut, dan

sepatu bertumit rendah.

· Persiapan model, meliputi pemasangan handuk kecil atau cape.

· Konsultasi model dan analisis (format analisis terlampir).

b). Pelaksanaan, meliputi langkah-langkah sbb:

(1) Parting rambut menjadi dua bagian, yaitu bagian depan dan belakang.

Bagian depan mulai dari atas telinga kiri menuju atas telinga kanan

melalui bagian atas belakang kepala, sedangkan sisanya adalah

bagian belakang.

(2) Bagian kedua ikat dengan karet. Gambar selengkapnya mengenai

parting dapat dilihat pada gambar 2.7 berikut ini.

Gambar 2.7. Parting rambut menjadi 2 bagian

(3) Bagian satu disasak penuh, kemudian rapikan ke arah belakang, lalu

jepit bersama dengan ikatan rambut pada bagian kedua, seperti tampak

pada gambar 2.8.
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Gambar 2.8. Rambut bagian 1 yang sudah disasak dan
dirapikan ke arah belakang

(4) lalu pasang hair piece yang berbentuk ukel tekuk yang sudah

dimodifikasi bagian atasnya dengan kepang yang ditata melintang di

atas ukel. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.9.

Gambar 2.9 Memasang hair piece berbentuk ukel
tekuk yang dimodifikasi

(5)  Terakhir pasang ornamen pada sanggul yang telah ditata  agar terlihat

lebih manis, seperti tampak pada gambar 2.10 a dan b.
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Gambar 2.10 Penataan Sanggul  Kombinasi Modern dan
Daerah setelah diberi ornamen (a) tampak
belakang, (b) tampak samping

c). Berkemas

 Berkemas yang dimaksud disini adalah mengemasi dan merapikan

kembali semua peralatan yang digunakan dalam penataan mulai dari

merapikan sampai dengan membersihkan peralatan yang digunakan.

Yang termasuk dalam kegiatan berkemas adalah sebagai berikut:

- Membersihkan ruang Area kerja,

- Membersihkan  alat penataan

- Menyimpan dan merapikan kembali bahan penataan  pada tempatnya..

c. Rangkuman 4

d. Tugas 4

Penataan sanggul kombinasi modern dan daerah artinya adalah tindakan

memperindah penanganan rambut model baik dari rambut sendiri maupun

dengan menambah rambut tambahan dari hair piece dan hiasan untuk

mencapai tujuan tertentu yang penataannya dilakukan dengan

megkombinasikan penataan sanggul modern dengan penataan sanggul

daerah. Ditinjau dari pola penataan ada penataan kombinasi modern dan

daerah simetris, dan asimetris, front mess, top mess dan back mess. Dan

ditinjau dari Tipe penataan ada day style, evening style, gala style dan

Fensys style
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1) Sanggul dibuat melalui dua teknik, Jelaskan!

2) Apa tujuan penataan rambut?

3) Jelaskan alat dan kosmetika untuk Penataan sanggul Kombinasi modern

dan daerah!

4) Teknik penataan dapat dibedakan menjadi berapa? Jelaskan!

5). Jelaskan macam dari pola penataan sanggul Kombinasi modern dan

daerah!

e. Tes Formatif 4

I.  Pernyataan benar atau salah

Jawablah soal berikut dengan cara melingkari huruf B jika pernyataan berikut

benar, dan pada huruf S jika salah!

1) B – S  Tujuan  penataan sanggul kombinasi adalah untuk keindahan,

kerapian dan keserasian

2) B – S  Bentuk penataan sanggul kombinasi pola  simetris adalah bagian

kanan dan kiri sama.

3) B – S  Pemilihan ornamen pada sanggul kombinasi disesuaikan dengan

tipenya.

4) B – S  Bentuk ornamen sanggul kombinasi kanan dan kiri selalu sama juga

5) B – S  Penataan sanggul kombinasi pola simetris pada rambut pendek

boleh menggunakan hair piece

II. Pilihan ganda

Jawablah soal berikut dengan cara memilih jawaban dengan cara melingkari

huruf a, b, c, atau d dari alternatif jawaban yang tersedia!

1) Tujuan penataan  sanggul Kombinasi modern dan daerah adalah:

 a. merawat rambut  b. menghaluskan rambut

 c. menata rambut  d  untuk keindahan, kerapian dan keserasian

2)  Penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah bentuknya adalah:
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a. atas dan bawah sama

b. atas dan depan sama

c. belakang dan atas sama

d. kanan dan kiri sama atau tidak sama

3) Ditinjau dari pola  penataan, maka penataan sanggul Kombinasi modern

dan daerah terbagi menjadi:

 a.  tiga pola   b. empat pola

 c. lima pola   d. enam pola

4)  Pemasangan ornamen penataan sanggul modern dilakukan:

a. sebelum penataan selesai

b. setelah penataan selesai

c. pada waktu penataan

d. sebelum atau setelah penataan tergantung pada kebutuhannya

5)  Alat penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah adalah sebagai berikut,

kecuali:

a. sisir penghalus sasak                 b. jepit bebek

c. hair dryer                                  d. hair spray

III.Isian

Isilah titik-titik dari pertanyaan beikut dengan jawaban yang benar!

1) Bahan penataan sanggul modern pola simetris adalah:…,……,….,….

2) Jarak waktu menyemprotkan hairs spray adalah ….cm

3) Teknik penataan pada sanggul simetris adalah ….,….,…..

4) Pola penataan sanggul simetris ada ……macam

5) Macam pola penataan tersebut adalah: ….., ……., ……….

f.  Kunci Jawaban 4:
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I.  Pernyataan Benar atau salah

1) B

2) B

3) B

4) B

5) B

II. Pilihan Ganda

1) d

2) d

3) a

4) d

5) d

III. Isian

1) Hairs spray, hair gel, stylling foam

2) 30 cm

3) Disasak, tanpa disasak, gabungan keduanya

4) 3 macam

5) front style simetris, top style simetris, back style simetris
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5. Kegiatan Belajar 5: Mendesain Penataan Rambut Panjang Pada Sanggul

Kombinasi Modern Dan Daerah

a. Tujuan Pemelajaran 5

Pada akhir kegiatan pemelajaran, peserta diklat diharapkan mampu:

1) menjelaskan desain penataan rambut panjang Pada sanggul Kombinasi

modern dan  daerah

2) membuat desain penataan rambut panjang pada  sanggul Kombinasi

modern dan  daerah

b. Materi 5

  Desain penataan rambut panjang adalah gambar perencanaan penataan

rambut panjang. Perencanaannya meliputi: tipe penataan, pola penataan, model

penataan, dan rencana penggunaan ornamen. Tujuan pembuatan desain

penataan rambut panjang adalah untuk mempermudah pelaksanaan  kerja

penataan rambut panjang.

Pembuatan desain mutlak diperlukan agar hasilnya benar-benar sesuai

dengan yang diharapkan. Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam

membuat desain penataan adalah sebagai berikut:

1) Menganalisis bentuk wajah

Analisis bentuk wajah bertujuan agar dapat menetapkan model

penataan yang sesuai dengan bentuk wajahnya. Terdapat berbagai macam

bentuk wajah, yaitu: bentuk wajah lonjong atau bulat telor, bentuk wajah

bulat, bentuk wajah persegi, bentuk wajah belah ketupat, bentuk wajah

segitiga, dan bentuk wajah segi tiga terbalik atau jantung.

Ciri-ciri dan gambaran bentuk wajah dapat dapat dilihat pada

uraian  sebagai berikut:

§ Bentuk wajah lonjong atau bulat telor

Bentuk ini dikenal dengan bentuk oval, dan merupakan bentuk wajah

yang ideal (gambar 2.11)
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Gambar 2.11 Bentuk Wajah Lonjong

§ Bentuk wajah bulat

Bentuk wajah bulat (gambar 2.12) memiliki cici-cici:

- Garis pertumbuhan rambut melengkung bulat

- Garis rahang dan dagu berbentuk membulat

Gambar 2.12 Bentuk wajah bulat

§ Bentuk wajah persegi

Bentuk wajah persegi  (gambar 2.13) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Garis pertumbuhan rambut di dahi lurus.

- Rahang lebar dan berbentuk siku.

- Perbandingan panjang dan lebar muka hampir sama.
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Gambar 2.13  Bentuk wajah Persegi

§ Bentuk wajah belah ketupat

Bentuk wajah belah ketupat dapat dilihat pada gambar 2.14,  memiliki ciri-

ciri sebagai berikut:

- Dari pelipis ke dagu menyempit

- Dari pelipis ke bawah menyempit dan dagu meruncing

            Gambar 2.14  Bentuk Wajah Belah Ketupat

· Bentuk wajah segitiga
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Bentuk wajah dikatakan segitiga sebagaimana gambar 2.15 jika memiliki

ciri sebagai berikut:

- Bagian dahi menyempit ke atas

- Menyempit ke dagu

Gambar 2.15  Bentuk wajah segitiga

· Bentuk wajah segi tiga terbalik atau jantung

Bentuk wajah segitiga terbalik atau

jantung sebagaimana dapat dilihat pada

gambar 2.16,  memiliki ciri-ciri sebagai

berikut:

- Bagian dahi lebar

- Menyempit ke dagu

2). Menetapkan tipe penataan

Gambar 2.16 Bentuk Wajah
Segitiga Terbalik
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Seperti telah diuraikan di bagian depan, bahwa tipe penataan

rambut panjang pola kombinasi modern dan daerah sama dengan penataan

sanggul kombinasi modern dan  daerah, untuk rambut pendek, yaitu:

~ Penataan Pagi dan siang hari ( Day Style )

~ Penataan Sore dan Malam Hari ( Evening Style)

~ Penataan Gala  ( Gala Style)

~ Fensy Style

3). Menetapkan pola penataan

Ada lima macam penataan sanggul kombinasi modern dan  daerah,

yaitu:

~ Kombinasi modern dan daerah pola Simetris , yaitu Penataan seimbang

antara kanan  dan kiri

~ Kombinasi modern dan daerah pola Asimetris, yaitu Penataan kanan

dan kiri tidak seimbang.

~ Kombinasi modern dan daerah pola depan (front mes), yaitu penataan

sanggul kombinasi difokuskan pada bagian depan.

~ Kombinasi modern dan daerah pola puncak (Top mess), yaitu penataan

sanggul kombinasi dengan focus penataan di bagian atas.

~ Kombinasi modern dan daerah pola belakang (Back mess), yaitu

penataan sanggul kombinasi yang penataannya difokuskan pada

penataan bagian belakang.

4). Menentukan ornamen yang akan digunakan

   Pemilihan ornamen pada penataan rambut panjang tidak ada

batasan, asalkan memenuhi prinsip keindahan, keserasian dengan bentuk

penataan dan type penataan. Bahan ornamen juga bebas dari bahan apapun,

demikian juga dengan bentuk ornamennya.

5). Menentukan model penataannya.

   Model penataan ditentukan setelah memenuhi beberapa kriteria

dalam penataan rambut panjang. Model penataan lebih menitikberatkan

pada kreativitas dalam mencipta model penataannya. Contoh Desain
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penataan rambut panjang  tampak samping dan belakang dapat dilihat pada

gambar 2.17.

Gambar 2.17 Desain penataan rambut panjang (a) tampak belakang
(b) tampak  samping

c. Rangkuman 5

d. Tugas 5

1) Jelaskan tujuan pembuatan desain penataan rambut panjang pada sanggul

kombinasi modern dan daerah

2) Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat desain penataan rambut

panjang? Jelaskan!

Desain penataan rambut panjang adalah perencanaan penataan rambut

panjang yang bertujuan  untuk mempermudah pada waktu

pelaksanaan kerja penataan rambut panjang. Pada pembuatan desain

rambut panjang perlu memperhatikan analisis bentuk wajah, tipe

penataan, pola penataan, ornamen yang digunakan dan model

penataan

(a) (b)
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3) Apa maksud menganalisis bentuk wajah sebelum membuat desain

penataan rambut panjang?

4) Ada berapa macam bentuk wajah?

5) Jelaskan ciri-cirinya dari macam-macam bentuk wajah seperti tertulis pada

jawaban no 4.

e. Tes Formatif 5

I.  Pernyataan benar atau salah

Lingkarilah huruf B jika pernyataan di bawah ini benar, dan lingkari huruf

S jika salah!

1) B – S  Pembuatan desain penataan pada sanggul kombinasi bertujuan

untuk mempermudah pelaksanaan penataan

2) B – S  Dalam mendesain penataan rambut panjang perlu

memperhatikan tipe dan pola penataan

3) B – S  Alat untuk mendesain adalah cat air, dan kain kanvas

4) B – S  Desain penataan adalah perencanaan yang dituangkan dalam

bentuk gambar.

5) B – S Bentuk wajah sangat berpengaruh pada perencanaan desain

penataan rambut panjang

II. Pilihan ganda

Pilihlah jawaban yang benar dari alternatif yang tersedia, dengan cara

melingkari huruf a, b, c, atau d !

1) Tujuan pembuatan desain penataanrambut panjang pada   sanggul

modern dan daerah adalah:

a. merawat rambut

b. mempermudah pelaksanaan penataan

c. menata rambut

d  untuk keindahan, kerapian dan keserasian
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2) Pembuatan desain penataan rambut panjang pada sanggul modern dan

daerah mutlak dibuat agar, dalam penataan:

 a. mencapai hasil yang maksimal   b. meringankan penataan

                   c. memudahkan                                     d. Memperindah

3) Ditinjau dari pola  penataan, maka penataanrambut panjang pada

sanggul modern dan daerah terbagi menjadi:

  a.  tiga pola  b. empat pola

  c. lima pola  d. enam pola

4) Analisis wajah perlu dalam mendesain penataan rambut panjang,

karena:

a.  untuk menentukan type penataan

b. untuk membentuk sanggul

c. untuk menentukan ornamen

d. menyesuaikan penataan

5) Hal yang harus diperhatikan pada waktu mendesain adalah:

a. type penataan                                      b. pola penataan

c. bentuk wajah                                      d. semua benar

III. Isian

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

1) Tujuan pembuatan desain penataan sanggul kombinasi adalah   ….

2) Bahan yang digunakan untuk mendesain penataan rambut panjang

adalah ………….

3) Alat untuk mendesain penataan rambut panjang:  ……, ……

4) Ditinjau dari kesempatan, maka dalam mendesain harus

mempetimbangkan ……

5) Selain itu untuk mendesain pola penataan perlu memperhatikan…..
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f.  Kunci Jawaban 5:

I. Pernyataan benar atau salah

1) B

2) B

3) S

4) B

5) B

II. Pilihan Ganda

1) b

2) a

3) c

4) d

5) d

III. Isian

1) Mempermudah pada waktu penataan rambut panjang

2) Kertas gambar

3) Pensil, penghapus

4) Tipe penataan

5) Bentuk wajah, tipe dan pola
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6.  Kegiatan Belajar 6: Menyiapkan Alat, Bahan Kosmetik, dan Ornamen

Penunjang Penataan Rambut Panjang Pada Sanggul Kombinasi Modern

Dan  Daerah

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mengikuti kegiatan belajar peserta diklat diharapkan mampu:

1) menjelaskan alat untuk keperluan penataan rambut panjang pada sanggul

kombinasi modern dan  daerah

2) menyiapkan alat yang digunakan untuk menata sanggul

3) menjelaskan bahan untuk penataan rambut panjang Pada sanggul

kombinasi modern dan  daerah

4) menetapkan bahan untuk penataan rambut panjang pada sanggul kombinasi

modern dan daerah

5) menjelaskan mengenai ornamen yang digunakan untuk penataan rambut

panjang pada sanggul kombinasi modern dan daerah.

6) menyiapkan pelanggan untuk penataan rambut panjang pada sanggul

kombinasi modern dan  daerah

7) menyiapkan diri pribadi untuk penataan rambut panjang pada sanggul

kombinasi modern dan  daerah.

b. Uraian Materi

1) Menyiapkan Alat Penunjang Penataan Rambut Panjang  pada

Sanggul Kombinasi Modern dan  Daerah

Pada dasarnya alat yang dipakai dalam penataan sanggul  kombinasi

modern dan daerah pada rambut pendek sebenarnya sama dengan alat yang

digunakan pada penataan sanggul kombinasi modern dan  daerah pada

rambut panjang. Namun,  harus dipahami dengan jelas, baik nama alatnya,

bentuk alatnya, spesifikasi dan kegunaan alat tersebut. Hal ini sangat perlu

agar langkah pemilihan alat yang diperlukan untuk penataan rambut

panjang pada sanggul  kombinasi modern dan daerah dapat dilakukan

secara tepat dan benar.
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Adapun alat yang digunakan dalam penataan tersebut dapat dilihat

pada table berikut ini:

Tabel 2.3 Daftar Alat dan Lenan Menata rambut panjang  Pola Simetris

No Jenis Spesifikasi Kegunaan

1 Sisir basah
berekor

Bahan plastik atau tulang;
bertangkai; gigi tidak
terlalu tajam.

Menyisir rambut.

2. Sisir penghalus
sasak

Bahan plastik atau bulu
binatang.

Untuk menghaluskan
sasakan.

3. Sisir besar  atau
sisir biasa

Bahan plastik. Untuk menyisir dan
mengarahkan rambut
sebelum disasak.

4 Jepit lidi Bahan kawat dan berwarna
hitam.

Untuk menjepit atau
menguatkan bentuk
tatanan yang telah
dibuat.

5 Harnal halus Bahan kawat dan berwarna
hitam.

Untuk menguatkan
bentuk tatanan yang
sudah dibuat.

6 Jepit bebek Bahan logam/aluminium/
plastik.

Alat bantu menahan
bentuk yang sudah
dibuat.

7 Hair dryer Alat pengering genggam
yang dilengkapi penyaring
angin dan panas aliran
listrik.

Mengeringkan rambut
saat pemberian hair
spray.

8 Handuk kecil
atau cape

Kain penutup. Melindungi badan atas
model.

9 Pincurl Bahan plastik/aluminium/
logam.

Membantu menahan
bentuk.

10 Topeng muka Bahan plastik; berbentuk
seperti cetakan wajah.

Melindungi wajah
pelanggan dari
kosmetik.

Gambar alat penataan rambut panjang pada sanggul kombinasi modern dan

daerah dapat dilihat pada gambar 2.18.
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      Gambar 2.18 Alat penataan sanggul Kombinasi modern dan  daerah

2) Menyiapkan Bahan penunjang Penataan rambut panjang pada

Sanggul Kombinasi Modern dan  Daerah

Bahan yang dipakai dalam penataan rambut panjang pada sanggul

kombinasi modern dan daerah harus dipahami dengan jelas, baik nama

bahannya, bentuk bahannya, spesifikasi, dan kegunaan bahan tersebut. Hal

ini sangat perlu agar langkah pemilihan bahan yang diperlukan untuk

penataan rambut panjang pada sanggul  kombinasi modern dan daerah

dapat dilakukan secara tepat dan benar

Adapun bahan yang digunakan dalam penataan tersebut dapat dilihat

pada tabel 2.4. dan gambar 2.19 berikut.

Tabel 2.4 Daftar Bahan penunjang Menata rambut panjang Pola Simetris

No. Jenis Spesifikasi Kegunaan

a. Hair spray Mempunyai daya lekat yang
kuat, serta tidak meninggalkan
bekas untuk mengkristal;
berbentuk aerosol/non aerosol.

Menguatkan atau
mempersatukan
bentuk penataan yang
sudah dibuat.

b. Styling
foam/styling
spray/hair
mouse

Berbusa halus dan berbentuk
gas.

Membantu
membentuk volume
rambut (bucle).

c. Hair gel Berbentuk jeli; menyatukan dan
melapisi rambut.

Membentuk bucle
pada arah rambut.
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Gambar 2.19 Bahan penunjang penataan rambut panjang pola
Kombinasi modern dan  daerah

3)  Menyiapkan Pelanggan

Pelayanan yang sebaik-baiknya pada pelanggan adalah sangat penting,

agar pelanggan merasa puas dengan apa yang kita berikan.

Adapun  cara menyiapkan pelanggan dalam penataan rambut panjang pada

sanggul  kombinasi modern dan  daerah adalah sebagai berikut:

· lakukan komunikasi yang baik, ramah  dan sopan dengan pelanggan.

· perlakukan pelanggan dengan hormat dan penuh rasa jujur dan tulus.

· tunjukkan gerakan yang menyenangkan pada pelanggan, sewaktu

menangani pelanggan,  misalnya pada waktu menyisiri, pada waktu

mengikat rambut, memasang hair piece, memasang ornamen pada waktu

memakaikan busana  pada pelanggan dan masih banyak lagi contoh

lainnya.

· untuk pelanggan penataan rambut panjang pada sanggul kombinasi

modern dan daerah disarankan memakai busana yang mudah dilepas dan

tanpa melalui bagian kepala. Hal ini dimaksudkan agar tidak merusak

sanggul yang telah ditata pada waktu akan melepas atau memakai

busana.
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4) Menyiapkan Diri Pribadi

Sebagai seorang penata rambut, penyiapan diri pribadi untuk

menghadapi pelanggan memegang peranan yang penting. Bagaimana

menyiapkan diri pribadi dengan baik ?

· jagalah raut wajah dalam menghadapi pelanggan, agar memiliki kesan

yang ramah dan menyenangkan.

· jaga agar badan selalu dalam keadaan segar, bersih, sehat dan gunakan

selalu deodorant.

· sahakan agar nafas dan gigi selalu segar.

· perhatikan potongan rambut agar kelihatan rapi

· perhatihan juga pakaian dan make up serta kebersihan tangan dan kuku.

Dan hindari perhiasan yang berlebihan.

· Lepaskan semua perhiasan di tangan, sewaktu akan melakukan

pekerjaan penataan rambut panjang pola simetris

5) Menyiapkan Ruang Penataan Rambut Panjang Pada Sanggul

Kombinasi modern dan  daerah

Setelah mempelajari alat, bahan dan menyiapkan pelanggan serta diri

pribadi untuk penataan rambut panjang pada sanggul Kombinasi modern

dan  daerah, maka sampailah kita pada persiapan ruang penataan.

Agar dalam melakukan penataan memperoleh hasil penataan yang

diinginkan, maka perhatikan hal-hal berikut.

(1) Lakukan persiapan area kerja, alat, bahan, dan kosmetik dengan benar.

(2) Hilangkan semua kekusutan pada rambut.

(3) Rencanakan desain penataan sesuai dengan model Anda.

(4) Hindari pemakaian alat bekas atau rusak.

(5) Perhatikan arah pemakaian  jepit-jepit rambut.

(6) Pakailah alat bantu untuk mempermudah membuat bentuk yang

diinginkan.

(7) Perhatikan jarak pemakaian kosmetik yang disemprotkan atau alat

pengering ± 30 cm dari model.



PenataanSanggul Kombinasi Modern dan Daerah

Program Keahlian Tata Kecantikan Rambut 56

(8) Lindungi wajah dengan topeng muka waktu menyemprotkan hair

spray.

(9) Tetap menjaga kebersihan dan kerapian kerja.

c. Rangkuman 6

d. Tugas 6

1) Jelaskan  alat yang digunakan dalam penataan sanggul Kombinasi modern

dan daerah!

2) Jelaskan fungsi alat-alat penataan berikut ini:

a. sisir penghalus sasak

b. topeng muka

c. hairnet

3) Jelaskan bahan penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah!

4) Jelaskan kegunaan bahan penataan berikut ini:

a. Hair spray

b. Stylling Foam

5) Jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kerja

penataan sanggul modern Kombinasi modern dan  daerah.

Persiapan Penataan rambut panjang pada sanggul kombinasi modern

dan daerah meliputi: persiapan alat yang digunakan untuk penataan

rambut panjang  pola simetris, persiapan bahan, Menyiapkan

pelanggan. dan mempersiapkan diri pribadi, serta persiapan ruang
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e. Tes Formatif 6

I.  Pernyatan Benar atau Salah

Lingkarilah huruf B jika pernyataan di bawah ini benar, dan lingkari huruf S

jika salah!

1) B – S  Alat penataan sanggul kombinasi daerah dan modern untuk

rambut pendek maupun panjang adalah sama

2) B – S  Penataan rambut panjang tidak dibutuhkan harnal.

3) B – S  Pada penataan rambut panjang dibutuhkan hairs spray lebih

banyak

4) B – S  Bahan penataan sanggul kombinasi untuk rambut panjang dan

rambut pendek adalah sama

5) B – S  Hair piece dalam penataan sanggul kombinasi pada rambut

panjang termasuk bahan penataan.

II. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang benar dari alternatif yang tersedia, dengan cara

melingkari huruf a, b, c, atau d !

1) Alat penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah adalah sebagai

berikut kecuali:

a. topeng muka   b. Sisir penghalus sasak

c. cape     d. sisir sasak

2) Bahan untuk penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah adalah

sebagai berikut kecuali:

a. shampo    b. Hair gel

c. hair spray    d. stylling foam

3)   Dalam menyiapkan pelanggant, hal yang harus diperhatikan adalah

 a. menanyakan nama  b. melepas perhiasan pelanggant

 c. ramah, sopan   d. menyisir pelanggant
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4) Dalam menyiapkan diri pribadi dalam penataan sanggul modern

seyogyanya tidak memakai:

a.  kalung    b. cincin , gelang

c. celana panjang    d. Parfum

5) Hal yang harus dipersiapkan untuk penataan sanggul Kombinasi modern

dan daerah adalah:

 a. persiapan alat    b. Persiapan bahan

 c. persiapan pelanggan dan diri pribadi d. a, b dan c benar

III. Isian

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

1) Alat yang digunakan untuk melindungi wajah dari kosmetik penataan

sanggul kombinasi disebut ……….

2) Sedangkan alat untuk menjepit atau menguatkan tatanan yang sudah

dibuat disebut…………

3) Bahan yang berguna untuk membentuk volume rambut disebut ……..

4) Sedangkan bahan yang berfungsi mempersatukan bentuk penataan

yang sudah dibuat adalah ………..

5) Dalam menggunakan jepit rambut perlu diperhatikan ……………

f. Kunci Jawaban 6:

I.  Pernyataan Benar atau Salah

1) B

2) S

3) S

4) B

5) S
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II. Pilihan Ganda

1) c

2) a

3) c

4) b

5) d

III. Isian

1) Topeng muka

2) Harnal

3) Styling foam

4) Hairs spray

5) Arahnya
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7. Kegiatan 7: Penataan Rambut Panjang Pada Sanggul  Kombinasi Modern

Dan  Daerah

a. Tujuan Pembelajaran
Pada akhir kegiatan ini diharapkan peserta diklat dapat

1) menjelaskan teknik penataan rambut panjang pada sanggul  kombinasi

modern dan daerah

2) melakukan penataan rambut panjang pada sanggul kombiasi modern dan

daerah

b. Materi

 Penataan rambut panjang pada sanggul kombinasi modern dan daerah

sebenarnya sama dengan penataan sanggul modern lainnya. Perbedaannya

hanya pada pembuatan sanggulnya saja. Pada penataan rambut panjang

pembuatan sanggul menggunakan rambut asli,  sedangkan kalau pada penataan

sanggul modern boleh menggunakan hair pice, atau rambut asli.

1)  Prinsip Penataan

a) Analisis bentuk rambut, bentuk wajah dan bagian-bagiannya, misalnya

bentuk leher. Hal ini untuk membantu menentukan bentuk penataan

yang sesuai.

b) Usia

Untuk mempertimbangkan kesesuaian penataan agar tidak menimbulkan

kejanggalan  bagi orang yang melihatnya.

c) Karir dan kepribadian

Menyesuaikan ide atau kreasi model penataan agar tidak mengurangi

kesan dalam berpenampilan.

d) Tipe penataan rambut panjang pola Kombinasi modern dan daerah

- Day style Kombinasi modern dan daerah simetris

- Evening Style Kombinasi modern dan daerah simetris

- Gala Style Kombinasi modern dan daerah simetris
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- Fensy Style Kombinasi modern dan daerah simetris

- Day style Kombinasi modern dan daerah asimetris

- Evening Style Kombinasi modern dan daerah asimetris

- Gala Style Kombinasi modern dan daerah asimetris

- Fensy Style Kombinasi modern dan daerah asimetris

e) Teknik penataan rambut panjang

Teknik penataan rambut dilakukan dengan sasak. Teknik penataan  tanpa

sasak  ataupun gabungan keduanya dalam menata rambut model.

f) Desain penataan rambut panjang

Pembuatan desain mutlak diperlukan agar hasilnya benar-benar sesuai

dengan yang diharapkan, seperti halnya bila akan membuat/menata

sanggul.

g) Pola penataan rambut panjang khususnya pada sanggul  kombinasi

modern dan  daerah adalah sebagai berikut.

- Sanggul  kombinasi modern dan daerah pola simetris

- Sanggul   kombinasi modern dan daerah pola Asimetris

- Sanggul kombinasi modern dan daerah pola Front mess

- Sanggul kombinasi modern dan daerah pola top mess

- Sanggul kombinasi modern dan daerah pola back mess

h) Pratata

Pratata adalah suatu tindakan yang dilakukan sebelumnya. Pratata juga

disebut juga mengeset (hair setting).

Sebelum melakukan penataan rambut panjang pada sanggul

kombinasi modern dan  daerah,  ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

dalam menata rambut, antara lain:

(1) Penataan rambut panjang harus  sesuai desain.

(2) Mengetahui bagian yang harus dikerjakan lebih dahulu (urutan

penyelesaian).

(3) Penyasakan tidak terasa sakit.
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(4) Untuk rambut resistant, lakukan pratata terlebih dahulu atau lakukan

penyasakan berulang.

(5) Sebelum penyasakan, dapat diberikan sedikit hair spray.

(6) Saat menghaluskan dan membentuk sasakan, hair spray tidak baik

diberikan terlalu kuat.

(7) Rambut yang terlalu basah oleh hair spray akan lebih sukar dibentuk.

(8) Jangan melawan arah gelombang rambut yang telah terbentuk.

  Sedangkan teknik pembuatan sanggul pada penataan rambut panjang

merupakan kreasi sendiri dengan menata rambut asli.

2) Langkah Penataan Rambut panjang Pada Sanggul  Kombinasi modern

dan  daerah

Langkah-langkah penataan rambut panjang pada sanggul  kombinasi

modern dan daerah adalah sebagai berikut:

a)  Persiapan, meliputi:

~Area kerja, alat dan bahan.

2)Persiapan diri pribadi, meliputi:

(1) melepas perhiasan

(2) memakai pakaian kerja atau pakaian rapi sebagai operator atau

penata rambut

(3) sepatu bertumit rendah.

3) Persiapan model.

(1)  memasang handuk kecil atau cape.

(2)  merapikan rambut pelanggant/melepas ikatan atau asesoris

lainnya.

4) Konsultasi model dan analisis (format analisis terlampir).

b)  Pelaksanaan, meliputi langkah-langkah sbb:

(1) Parting rambut menjadi dua bagian, yaitu bagian depan dan

belakang. Bagian depan atau bagian satu dimulai dari atas telinga
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kiri menuju atas telinga kanan melalui bagian atas belakang kepala,

sedangkan sisanya adalah bagian belakang atau bagian dua.

(2) Bagian dua diikat dengan karet. Gambar selengkapnya mengenai

parting dapat dilihat pada gambar 2.20 berikut ini.

Gambar –20. Parting rambut menjadi 2 bagian

Parting rambut pada bagian satu mulai dari atas telinga kiri ke atas

telinga kanan melalui bagian atas (agak melengkung)

(3) Bagian satu disasak penuh, kemudian rapikan ke arah belakang, lalu

dijepit bersama dengan ikatan rambut pada bagian dua, seperti

tampak pada gambar 2.21.

Gambar 2.21. Rambut bagian 1 yang sudah disasak dan
dirapikan ke arah belakang
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Pada waktu menata sasak,  usahakan tidak ada bagian yang

berlubang agar terlihat rata dan rapi.

(4)  Bagian dua diikat, lalu  disasak sedikit, kemudian rapikan, setelah

itu  dipasang harnet

Gambar-22. Rambut bagian 2 yang sudah disasak dan
dirapikan kemudian dipasang harnet

Pada waktu menata sasak pada bagian dua lakukan dengan cermat

dan rata karena sasak itu akan diratakan melebar dan menipis.

(5) Pipihkan rambut berbentuk lingkaran lalu bentuk kanan dan kiri agak

diangkat ke arah atas,  kemudian pasang ornamen.

Gambar 2.23  Hasil penataan rambut panjang pada sanggul  Kombinasi
modern dan daerah (a) tampak belakang setelah dipasang
ornamen, (b) tampak samping dan (c) tampak muka

(a) (b) (c)
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Pada langkah memipihkan, usahakan rata. Pada waktu mengambil

cubitan sasak untuk membentuk,  usahakan kanan dan kiri sama.

3). Berkemas

Berkemas disini yang dimaksud adalah mengemasi dan

merapikan kembali semua peralatan yang digunakan dalam penataan

mulai dari merapikan sampai dengan membersihkan peralatan yang

digunakan. Hal-hal yang diperhatikan dalam berkemas adalah sebagai

berikut:

- Membersihkan ruang Area kerja,

- Membersihkan  alat penataan

- Menyimpan dan merapikan kembali bahan penataan  pada tempatnya.

c. Rangkuman 7

d. Tugas 7

1) Jelaskan perbedaan penataan rambut panjang dengan penataan rambut

pendek pada penataan sanggul kombinasi modern dan daerah!

2) Apa tujuan penataan rambut?

3) Jelaskan alat dan kosmetika untuk Penataan rambut panjang !

4) Teknik penataan dapat dibedakan menjadi berapa? Jelaskan!

5) Jelaskan macam dari pola penataan rambut panjang!

Penataan rambut panjang pada sanggul kombinasi modern dan daerah

adalah penataan rambut panjang dengan mengkombinasikan sanggul

modern dan daerah,  Ditinjau dari pola penataan ada penataan  simetris,

asimetris, front, top dan back mess. Ditinjau dari Tipe penataan ada

day style, evening style, gala style dan Fensys style untuk masing

masing pola penataan
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e. Tes Formatif 7

I. Pernyataan benar atau salah

Lingkarilah huruf B jika pernyataan di bawah ini benar, dan lingkari huruf S

jika salah!

1) B – S Alat penataan sanggul modern untuk rambut panjang sama

dengan untuk rambut pendek

2) B – S  Alat yang digunakanpun juga sama

3) B – S  Sedangkan Bahan juga sama

4) B – S  Menyasak harus dilakukan lembar demi lembar

5) B – S  dalam penataan merapikan sasak tidak boleh ada tempat yang

berlubang

II. Pilihan ganda

Pilihlah jawaban yang benar dari alternatif yang tersedia, dengan cara

melingkari huruf a, b, c, atau d !

1) Tujuan penataan  rambut panjang pada Sanggul Kombinasi modern dan

daerah  adalah:

a. merawat rambut  b. menghaluskan rambut

c. menata rambut  d  untuk keindahan, kerapian dan keserasian

2) Penataan rambut panjang pola simetris bentuknya adalah:

a. atas dan bawah sama  b. atas dan depan sama

c. belakang dan atas sama   d. kanan dan kiri sama

3) Ditinjau dari pola  penataan, maka penataan rambut panjang terbagi

menjadi:

a.  tiga pola   b. empat pola

c. lima pola   d. enam pola

4) Pemasangan ornamen penataan rambut panjang dilakukan:

a.  sebelum penataan selesai

b. setelah penataan selesai

c. pada waktu penataan

d. sebelum atau setelah penataan  tergantung pada kebutuhannya
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5)  Alat penataan rambut panjang pola simetris adalah sebagai berikut,

kecuali:

a. sisir penghalus sasak                   b. jepit bebek

c. Hair dryer                                  d. Hair spray

6) Bahan Penataan rambut panjang pola simetris adalah:

a. Hair dryer                                   b. Hair tonic

c. Hair dresser                                d. Hair gel

7) Untuk membentuk bukle, diperlukan bahan sbb:

a. Hair spray                                  b. Hair dryer

c. Hair gel                                       d. Hair tonic

8) Pada waktu menyemprotkan hair spray ke rambut jaraknya adalah:

a. ± 20 cm                                       b. ± 30 cm

c. ± 40 cm                                       d.± 50 cm

9) Teknik pembuatan sanggul pada penataan rambut panjang adalah:

a. kreasi sendiri dengan rambut asli      b. menggunakan hair piece

c. gabugan antara a dan b                      d. Semuanya benar

10) Teknik penataan rambut panjang:

                a. disasak b. tanpa disasak

               c.  gabungan a dan b d. semuanya salah

III. Isian

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara mengisi titik-titik yang

telah disediakan!

(1) Dalam penataan sanggul kombinasi pada rambut panjang perlu

dipersiapkan….,…..,……,…..,……

(2) Hal yang harus dihindari bagi penata rambut dalam penggunaan

perhiasan adalah penggunaan perhiasan di bagian ……

(3) Yang perlu dipersiapkan untuk pelanggan dalam penataan rambut

adalah ….,….

(4) Penataan rambut panjang tidak membutuhkan bahan ….....………

(5) Teknik penataan rambut panjang adalah ........,.........,.........
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f. Kunci Jawaban 7 :

I.  Pernyataan Benar Salah

1) B

2) B

3) S

4) B

5) B

II.  Pilihan Ganda

1) d

2) d

3) a

4) d

5) d

6) d

7) c

8) b

9) a

10) c

III. Isian

1) alat, bahan, ruang, diri pribadi dan pelanggant

2) tangan

3) memasang cape, handuk dan melepas ikatan atau jepit pada rambut

pelanggant

4) Hair piece

5) Disasak, tanpa disasak dan gabungan keduanya.
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BAB III

EVALUASI

A. Soal Teori

I.  Pernyataan Benar atau Salah.

Petunjuk: Lingkarilah huruf B jika pernyataan di bawah ini benar, dan

lingkari huruf S jika salah!

1. B – S Sanggul kombinasi modern dan daerah adalah penataan sanggul

dengan menggabungkan antara sanggul modern dengan sanggul

daerah.

2. B – S  Penataan kombinasi ini bebas, pokoknya ada unsur sanggul

daerah.

3. B – S  Pola penataan sanggul kombinasi modern dan daerah ada 5

macam

4. B – S  Alat penataan sanggul kombinasi daerah dan modern untuk

rambut pendek maupun panjang adalah sama

5. B – S  Penataan rambut pendek tidak dibutuhkan harnet

6. B – S  Ornamen pada penataan sanggul kombinasi  adalah memperindah

7. B – S  Bahan ornamen terbuat dari plastik atau logam

8. B – S  Pemasangan ornamen dilakukan sesudah penataan

9. B – S  Pemilihan ornamen pada sanggul kombinasi disesuaikan dengan

tipenya.

10. B – S Bentuk ornamen sanggul kombinasi kanan dan kiri selalu sama

juga

11. B – S  Penataan sanggul kombinasi pola simetris pada rambut pendek

boleh menggunakan hair piece
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12. B – S  Pembuatan desain penataan pada sanggul kombinasi bertujuan

untuk mempermudah pelaksanaan penataan

13. B – S  Dalam mendesain penataan rambut panjang perlu memperhatikan

tipe dan pola penataan

14. B – S  Bentuk wajah sangat berpengaruh pada perencanaan desain

penataan rambut panjang

15. B – S  Penataan rambut panjang tidak dibutuhkan harnal.

16. B – S  Bahan penataan sanggul kombinasi untuk rambut panjang dan

rambut pendek adalah sama

17. B – S  Hair piece dalam penataan sanggul kombinasi pada rambut

panjang termasuk bahan penataan.

18. B – S  Menyasak harus dilakukan lembar demi lembar

19. B – S  Pada penataan merapikan sasak tidak boleh ada tempat yang

berlubang

20. B – S  Untuk membantu menguatkan sasak yang sudah ditata pasang

jepit dan perhatikan arahnya.

II. Pilihan Ganda

Petunjuk: Pilihlah jawaban yang benar dari alternatif yang tersedia, dengan

cara melingkari huruf a, b, c, atau d !

1. Penataan sanggul kombinasi modern dan daerah pada hakekatnya

adalah penataan rambut yang menggabungkan …. macam penataan

a. tiga    b. dua

c. lima                d. Empat

2. Tujuan penataan sanggul kombinasi modern dan daerah adalah untuk

memberikan kesan:

a. keindahan, keserasian dan kerapian
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b.keindahan, keharmonisan

c. kerapian dan kesesuaian

d. anggun, menarik dan menawan

3. Tipe penataan sanggul kombinasi modern dan daerah terdiri dari,

a enam macam   b. dua puluh  macam

c.sepuluh  macam   d. dua belas  macam

4. Alat penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah adalah sebagai

berikut kecuali:

a. topeng muka   b. Sisir penghalus sasak

c. penutup kuping    d. sisir sasak

5. Bahan untuk penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah adalah

sebagai berikut kecuali:

a. shampo    b. Hair gel

c. hair spray   d. stylling foam

6. Dalam menyiapkan pelanggant, hal yang harus diperhatikan adalah

a. menanyakan nama  b. melepas perhiasan pelanggant

c. ramah, sopan   d. menyisir pelanggant

7. Fungsi ornamen pada penataan  sanggul Kombinasi modern dan

daerah adalah:

a. sebagai pelengkap  b. sebagai keharusan

c. pemberi makna   d  sebagai pusat perhatian

8. Pemilihan ornamen pada penataan sanggul Kombinasi modern dan

daerah sangat  tergantung pada:

a. tipe penataan   b. tipe dan pola penataan

c. pola penataan   d. a, b dan c salah

9. Bahan ornamen penataan sanggul kombinasi, antara lain  adalah:

a.  Logam    b. penyu

c. Pita    d. a, b, dan c benar

10. Pemasangan ornamen penataan sanggul kombinasi dilakukan:

a.  sebelum penataan selesai

 b. setelah penataan selesai
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c. pada waktu penataan

d.  sebelum atau setelah penataan tergantung pada kebutuhannya

11. Tujuan penataan  sanggul Kombinasi modern dan daerah adalah:

a. merawat rambut b. menghaluskan rambut

c. menata rambut d. untuk keindahan, kerapian dan keserasian

12. Penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah pola simetris

bentuknya adalah:

a. atas dan bawah sama b. Atas dan depan sama

c. belakang dan atas sama  d. kanan dan kiri sama atau tidak sama

13. Ditinjau dari pola  penataan, maka penataan sanggul Kombinasi

modern dan daerah terbagi menjadi:

a.  tiga pola   b. empat pola

c. lima pola   d. enam pola

14. Pemasangan ornamen penataan sanggul kombinasi dilakukan:

a.  sebelum penataan selesai

b. setelah penataan selesai

c. pada waktu penataan

d. sebelum atau setelah penataan  tergantung pada kebutuhannya

15. Bahan Penataan sanggul Kombinasi modern dan daerah adalah:

a. Hair dryer                                  b. Hair tonic

c. Hair dresser                               d. Hair gel

16. Untuk membentuk bukle, diperlukan bahan sbb:

a. Hair spray                                 b. Hair dryer

c. Hair gel                                      d. Hair tonic

17. Pada waktu menyemprotkan hair spray ke rambut jaraknya adalah:

a. ± 20 cm                                      b.± 30 cm

c. ± 40 cm                                      d.± 50 cm

18. Teknik pembuatan sanggul pada penataan rambut panjang adalah:

a. kreasi sendiri dengan rambut asli      b. menggunakan hair piece

c. gabugan antara a dan b                      d. Semuanya benar
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19. Teknik penataan rambut panjang:

a. disasak b. tanpa disasak

c.  gabungan a dan b d. semuanya salah

20.  Contoh teknik penataan tanpa disasak adalah:

1. a. diikat   b. ditutup

2. c. dikepang   d. diwarna

III. Isian

Petunjuk: Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara mengisi titik-titik

yang telah disediakan!

1. Penataan sanggul kombinasi memadukan …......... macam sanggul

2. Penataan sanggul kombinasi memadukan sanggul daerah dengan

sanggul ……..

3. Penataan sanggul kombinasi, bebas asal ada unsur ………

4. Alat untuk menjepit atau menguatkan tatanan yang sudah dibuat

disebut…………

5. Bahan yang berguna untuk membentuk volume rambut disebut ……..

6. Sedangkan bahan yang berfungsi mempersatukan bentuk penataan yang

sudah dibuat adalah ………..

7. Fungsi ornamen adalah sebagai  …..........

8. Pemasangan ornamen dilakukan …….penataan

9. Jarak waktu menyemprotkan hairs spray adalah ….........cm

10. Teknik penataan pada sanggul simetris adalah …..........,.........….,….......

11. Tujuan pembuatan desain penataan sanggul kombinasi adalah ....  ….

12. Bahan yang digunakan untuk mendesain penataan rambut panjang

adalah ………….

13. Alat untuk mendesain penataan rambut panjang:  ……, ……

14. Selain itu untuk mendesain pola penataan perlu memperhatikan…..

15. Alat yang digunakan untuk melindungi wajah dari kosmetik penataan

sanggul kombinasi disebut ……….
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16. Bahan yang berguna untuk membentuk volume rambut disebut ……..

17. Sedangkan bahan yang berfungsi mempersatukan bentuk penataan yang

sudah dibuat adalah ………..

18. Dalam menggunakan jepit rambut perlu diperhatikan ……………

19. Dalam penataan sanggul kombinasi pada rambut panjang perlu

dipersiapkan….,…..,……,…..,……

20. Hal yang harus dihindari bagi penata rambut dalam penggunaan

perhiasan adalah penggunaan perhiasan di bagian ….....…

B. Soal Praktek

Lakukan penataan sanggul kombinasi modern dan daerah pada rambut panjang

dengan pola simetris, yang meliputi:

1. Persiapan alat, bahan, persiapan ruang.

2. Desain penataan

3. Langkah kerja penataan
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Nama Pelanggan/Model :

Usia :

Nama Operator :

ANALISIS SANGGUL KOMBINASI MODERN DAN DAERAH

PETUNJUK

Lakukan diagnosis dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu atau

beberapa pertanyaan yang menurut pendapat Anda data tersebut sesuai dengan

keadaan yang nyata dari pelanggan/model Anda.

A. Analisis Rambut

1. Jenis rambut

a. normal b. kering c. berminyak

2. Jenis kulit kepala

b. normal b. kering c. berminyak

3. Densitas Rambut

a. tebal b. sedang c. tipis

4. Elastisitas

a. baik b. sedang c. kurang

B. Analisis Wajah

1. Bentuk wajah

a. bulat b. persegi c. segitiga

d. panjang e. pear f. oval

g. segi tiga terbalik  h. Wajik

2. Bentuk leher

a. dasar b. sedang c. Pendek
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C. Pratata yang dibuat

a. dasar b. desain c. pincurl

D. Kosmetik yang digunakan

a. setting lotion b. mouse

c. hair spray d. pewarnaan rambut

E. Pola penataan

a. penataan puncak b. penataan belakang

c. simetris d. asimetris

F. Aksesoris

a. rambut tambahan b. ornamen
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FORMAT LEMBAR KERJA PRAKTEK

PENATAAN SANGGUL KOMBINASI MODERN &DAERAH

Nama    :

Kelas  :

Hari/Tanggal :

NO KEGIATAN KETERANGAN

1 Persiapan

a. Alat Yang diperlukan:
      …………………….

…………………….
…………………….
……………………..
…………………….
 …………………….
…………………….
……………………..
…………………….
.................................

b. Bahan Kosmetika yang diperlukan:
…………………….
…………………….
……………………..
…………………….
…………………….
..................................
.................................
................................
.................................
.................................
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2 Pemilihan Ornamen:
…………………………………………………………
........................................................................................

3 Gambar Desain penataan

4 Langkah Penataan:
1.
2
3
4
5
6
7
dst

5 Berkemas
……………..
……………..
…………….
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FORMAT PENILAIAN

LEMBAR KERJA PRAKTEK

PENATAAN SANGGUL KOMBINASI MODERN &DAERAH

Gelombang :

Ruang  :

Tanggal :

Nomor PesertaNo Aspek yang Dinilai Nilai

Maks

Skor

1 2 3 4

1 Persiapan

a. Analisis

b. Menyisir

c. Menyasak

10 10

2 Menata, membuat, merapikan

sanggul

25 25

3 Kreasi 20 20

4 Pemakaian hiasan/ornamen 20 20

5 Hasil keseluruhan kreasi bentuk

sanggul dengan wajah

25 25

Penilai/Penguji I

Penilai/penguji II
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