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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
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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

 Modul Penataan Sanggul Top style ini merupakan salah satu bagian dari

penataan sanggul modern dan modifikasi. Modul ini membahas secara khusus

tentang penataan sanggul modern pola puncak yang dibuat pada rambut pendek

dan panjang.

Penataan sanggul top style  bertujuan untuk mempelajari desain

pembuatan sanggul modern pola puncak dan penataannya, baik untuk rambut

pendek maupun rambut panjang.

Sebelum mempelajari penataan sanggul modern dan modifikasi pola top

style, terlebih dahulu perlu mempelajari tentang penataan sanggul daerah. Dengan

demikian, beberapa materi pemelajaran yang harus dikuasai dengan baik oleh

peserta diklat melalui modul ini, antara lain:

1. Pengetahuan sanggul modern dan modifikasi

2. Macam-macam pola dan tipe penataan

3. Desain pembuatan sanggul modifikasi

4. Persiapan kerja penataan sanggul

5. Menentukan ornamen

6. Langkah-langkah penataan.

B.  Prasyarat

Prasyarat  yang harus dimiliki oleh peserta diklat untuk mempelajari

modul ini adalah RAM 105 modul Pratata dasar, RAM 310 modul Merawat dan

menata hair piece dan Wig, RAM 311A modul Menata Sanggul Sempol Aceh,

RAM 311B modul Menata Sanggul Dendeng Kalbar, RAM 311C modul Menata

Sanggul Pinkan Sulsel, RAM 311D modul Menata Sanggul Timpus Sumut, RAM
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311E modul Menata Sanggul Ukel Tekuk Yogya, RAM 311F modul Menata

Sanggul Ukel Konde Solo, RAM 311G modul Menata Sanggul Cepol Betawi,

RAM 311H  modul Menata Sanggul Pusung Tagel Bali, dan RAM 311I modul

Menata Sanggul Cimidey Jawa Barat.

C.  Petunjuk Penggunaan Modul

1. Petunjuk Speserta Diklat

     Dengan modul penataan sanggul modern top style (penataan di puncak)

baik untuk rambut pendek dan rambut panjang ini, peserta diklat akan

mendapatkan bahan pemelajaran sebagai berikut.

§ Pengertian sanggul modern dan modifikasi

§ Macam-macam pola dan tipe penataan

§ Desain pembuatan sanggul modern top style

§ Persiapan kerja penataan sanggul modern top style

§ Menentukan ornamen sanggul modern top style

§ Menata sanggul modern top style

§ Mendesain penataan rambut panjang dengan penataan sanggul modern top style

§ Menentukan alat, kosmetik dan bahan ornamen penunjang penataan

§ Menata rambut panjang dengan penataan sanggul modern top style

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

ini sebagai berikut:

1) Baca dan pahami isi materi sampai memahami dan menguasai benar isinya,

kemudian tandai/catat bagian kata atau kalimat yang belum dimengerti atau

dipahami.

2) Ikuti petunjuk secara berurutan dalam melakukan praktek, menurut langkah-

langkah belajar yang  ditulis dalam modul ini. Agar benar-benar terampil

menata sanggul top style, lakukan latihan secara berulang-ulang sampai

terampil menata Sanggul Modern Top style.

3) Periksa hasilnya, apabila belum benar, lakukan latihan berulang-ulang

sampai benar.
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4) Jawablah soal latihan yang disediakan dalam kegiatan belajar, selanjutnya

cocokkan dengan kunci jawabannya. Berilah skor sesuai dengan jawaban

Anda, bila skor jawaban telah mencapai  70, maka dapat dilanjutkan pada

kegiatan belajar  berikutnya.

b. Perlengkapan yang perlu dipersiapkan

1) Bahan-bahan

§ Hair piece

§ Hair spray

§ Stayling foam/stayling spray/hair mouse

§ Hair gell

§ Pengikat rambut

§ Ornamen

2) Peralatan praktek

§ Sisir bergigi besar

§ Sisir berekor

§ Sisir sasak

§ Sikat penghalus sasak

§ Jepit bebek

§ Jepit lidi kecil

§ Jepit lidi besar

§ Harnal besar

§ Harnal halus

§ Hairnet

§ Hair dryer

§ Handuk kecil/cape

§ Pincurl

§ Topeng muka
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2. Peran Guru/ Instruktur

a. Menginformasikan langkah-langkah belajar yang harus dilakukan oleh

peserta diklat untuk terampil melakukan penataan sanggul top style

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 speserta diklat untuk melaksanakan praktikum penataan

sanggul top style

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 dapat:

1. mendesain penataan sanggul top style

2. melakukan penataan sanggul top style 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 312D/  Menata sanggul modern dan modifikasi top

style

Sub Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja Ruang Lingkup
Kompetensi

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 modern top

style

2. Mempersiapkan

kerja penataan

sanggul

modern top

style

2.1. Persiapan kerja

penataan sanggul

modern top style

dilakukan

berdasarkan

pengaturan ruang

yang bersih dan rapi,

tersedianya alat,

bahan kosmetik,

kenyamanan client

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 Menyiapkan client

2.1.5 Menyiapkan diri

pribadi

3. Mempersiapkan

kerja penataan

sanggul modern

top style

3.1. Ornamen untuk

sanggul modern

ditentukan

berdasarkan bentuk

sanggul

3.1.1 Memilih ornamen
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4. Menentukan

sanggul top

style

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 top style

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 top

style dalam waktu

singkat dengan hasil

rapi tanpa terlihat

bekas jepit

7.1.1 Langkah penataan

rambut panjang model

top style
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F. Cek Kemampuan

No Aspek yang dinilai Belum Sudah

1

2

3

Pengetahuan:

§ Karakteristik sanggul modern top style

§ Pola dan tipe penataan sanggul modern top style

§ Desain penataan sanggul top style

§ Alat dan bahan penataan sanggul top style

§ Persiapan client dan diri pribadi

§ Ornamen penataan sanggul modern top style

Sikap

§ Kecermatan dalam menganalisis desain penataan

sanggul top style

§ Ketelitian dalam menganalisis rambut

§ Kreatifitas mendesain penataan rambut top style

§ Ketelatenan mengikuti langkah-langkah penataan

sanggul top style

§ Kecepatan melakukan penataan sanggul top style

§ Kerapihan menata sanggul top style

Psikomotor

§ Ketrampilan mendesain penataan sanggul top style

§ Ketrampilan menyiapkan bahan, alat, ruang, lenan,

client dan diri pribadi

§ Ketrampilan memilih dan memasang ornamen

sanggul top style

§ Ketrampilan menyisir, menyasak, menghaluskan

sasak sanggul top style

§ Ketrampilan membentuk sanggul top style

§ Ketrampilan memasang ornamen sanggul top style

§ Ketrampilan menata rambut panjang top style
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Catatan Pembimbing:

1. ……………………………………………………………….………………….

2. …………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………..

Simpulan:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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BAB II

PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Peserta Diklat

Kompetensi :   Menata Sanggul Modern dan Modifikasi

Sub Kompetensi  :  Memahami Sanggul Modern dan Modifikasi, persiapan

kerja penataan sanggul top style, menentukan ornamen,

menata sanggul top style, 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

Pengetahuan
sanggul modern
dan modifikasi

 2 x 90 Kelas

Persiapan kerja
sanggul top
style

 4 x 90 Lab./sheltered
workshop/salon

Ornamen
sanggul top
style

 2 x 90 Lab./sheltered
workshop/salon

Penataan
sanggul top
style

 9 x 90 Lab./sheltered
workshop/salon

Desain rambut
panjang

4 x 90 Kelas

Penunjang
penataan

 4 x 90 Lab./sheltered
workshop/salon

Penataan
rambut panjang
model top style

9 x 90 Lab./sheltered
workshop/salon

B. Kegiatan Belajar
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1. Kegiatan Belajar 1: Mengenal Penataan Sanggul Modern Dan Modifikasi

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Pada akhir kegiatan pemelajaran, diharapkan peserta diklat mampu:

1) mendefinisikan tentang pengertian penataan sanggul modern dan modifikasi

2) membedakan macam-macam pola dan tipe penataan sanggul modern dan

modifikasi

3) membuat desain pembuatan sanggul top style

b. Uraian Materi 1

1)  Pengertian Penataan Sanggul Modern dan Modifikasi

Penataan sendiri dapat dibedakan menjadi 2 arti, yaitu:

a) Penataan dalam arti luas, adalah semua tahap dalam pengaturan rambut

mulai dari penyampoan, pemangkasan, pengeritingan, pewarnaan,

pelurusan, pratata dan penataan itu sendiri.

b) Penataan dalam arti sempit, adalah tindakan memperindah bentuk rambut

sebagai tahap akhir dari tahap penataan secara luas, baik berupa

penyisiran, penyanggulan, maupun pemasangan hiasan rambut.

Penataan sanggul modern dan modifikasi adalah upaya memperindah

rambut model, baik dengan menggunakan rambut sendiri maupun dengan

rambut tambahan/ hair piece dan hiasan-hiasan lainnya dengan mengambil

dasar penataan sanggul daerah. Dengan demikian akan diperoleh satu

kesatuan penataan yang serasi. Untuk sanggul modifikasi penekanannya

pada pengembangan dari bentuk sanggul daerah nusantara yang sudah ada.

Pengertian penataan tentang sanggul top style adalah tindakan

memperindah rambut model, baik dengan rambut sendiri maupun dengan

memberi rambut tambahan/ hair piece dengan pola penataan sanggul di

puncak.

2) Pola dan Tipe Penataan
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Pola dan tipe penataan rambut dan sanggul masing-masing

mempunyai ciri tersendiri dan dapat divariasi  dengan model penataan yang

diinginkan. Pola dan tipe penataan yang dimaksud  meliputi:

a) pola puncak (top style), dimana fokus dari penataan rambut ada

didaerah puncak, baik bagian kiri dan kanan.

b) pola depan (front style), merupakan penataan rambut didaerah dahi yang

dapat berfungsi pula untuk menutup kekurangan pada bentuk dahi yang

terlalu menonjol.

c) pola belakang (back mesh), merupakan penataan rambut dengan menitik

beratkan pada bagian belakang kepala.

d) pola seimbang (simetris), yaitu penataan yang dilakukan dengan

memperhitungkan persamaan penataan rambut dibagian kanan dan kiri,

sehingga memberi kesan seimbang pada model.

e) pola tak seimbang (asimetris), yaitu penataan yang dilakukan dengan

menciptakan  ketidak seimbangan pada rambut model akan tetapi dapat

menimbulkan kesan dinamis.

Selanjutnya untuk tipe penatannya (waktu dan kesempatan)

dibedakan dalam:

a) penataan pagi/siang hari, yaitu penataan sanggul top style yang dapat

digunakan untuk pesta pagi atau siang hari yang dibentuk sederhana

dengan menggunakan ornamen sederhana.

b) penataan malam, yaitu penataan yang dapat digunakan untuk

kesempatan resmi sore/malam hari, yang penataannya lebih rumit tetapi

tetap memiliki unsur keindahan

c) penataan gala, adalah penataan rambut yang sesuai untuk menghadiri

pesta gala sehingga bentuknya dibuat agak rumit serta hiasan dan

warna-warna yang lebih bebas.

d) penataan fantasi, yaitu bentuk penataan rambut yang cenderung

menonjolkan kemahiran penata rambut dalam kreasinya yang

diekspresikan sebagaimana tokoh yang diinginkan.

3)  Desain Pembuatan Sanggul
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Desain merupakan suatu rancangan gambar yang berupa perencanaan

yang nantinya akan diwujudkan dalam suatu karya. Dengan demikian

sebelum melakukan penataan, akan lebih terencana bila membuat desain

terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat diperhitungkan dan disesuaikan

dengan keadaan client yang akan dilakukan penataan. Adapun faktor-faktor

yang mempengaruhi desain top style tersebut, meliputi:

a) bentuk wajah, yaitu keadaan wajah seseorang yang secara umum

dikelompokkan dalam bentuk wajah oval, bulat, lonjong, kotak dan

segitiga.

b) bentuk leher, yaitu keadaan leher seseorang yang dapat dikategorikan

dalam bentuk leher panjang atau dapat pula disebut leher jenjang, dan

pendek.

c) usia, dapat menjadi gambaran penilaian seseorang terlihat tua ataupun

muda dari raut wajah yang dimilikinya. dengan demikian, dalam

mendesain dapat memperhitungkan bentuk desain yang sesuai dengan

usia tersebut. pertimbangan usia dalam desain penataan sanggul

digolongkan menjadi dua, yaitu usia remaja dan usia dewasa.

d) kesempatan adalah kesesuaian antara acara yang akan dihadiri dengan

desain yang akan digunakan. kesempatan dalam hal ini dikelompokkan

dalam penataan desain untuk sehari-hari, pesta pagi/siang, pesta malam

dan pesta gala, karena masing-masing mempunyai model penataan

sendiri-sendiri, dari yang berkesan sederhana sampai kesan

glamour/mewah.

4) Persiapan Kerja Pembuatan Desain

Untuk memulai pekerjaan membuat desain, perlu dipersiapkan alat

dan bahan yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar saat bekerja segala

sesuatunya telah tersedia sehingga akan membantu kelancaran kerja dalam

mendesain. Adapun alat dan bahan tersebut meliputi.

a)  Alat
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§ pensil gambar, dipilih yang runcing dan tidak begitu hitam sehingga

bila terjadi kesalahan bila dihapus tidak berbekas.

§ pensil warna, dapat dipakai yang aquarell ataupun pensil warna

biasa

§ karet penghapus, pilih yang lunak dan bersih bila digunakan

menghapus

§ pola bentuk wajah dan kepala, untuk memperlancar mendesain

penataan sehingga tinggal menyesuaikan dengan bentuk wajah

tersebut.

b) Bahan

Bahan yang diperlukan dalam membuat desain sanggul top style

adalah kertas gambar atau HVS dengan ukuran yang ditetapkan, dapat

ukuran folio maupun kuarto

c) Kebersihan, kesehatan, dan keselamatan kerja

Melakukan sesuatu dalam lingkungan yang nyaman dan sehat

sangat membantu kelancaran bekerja. Hal ini untuk menghindari

kemungkinan munculnya kesalahan yang terjadi. Dalam pembuatan

desain sanggul top style segala sesuatunya perlu bersih. Dengan

menggunakan kertas yang tidak bersih akan mempengaruhi hasil

akhirnya.Yang perlu diperhatikan sebelum memulai mengerjakan

penataan sanggul top style, yaitu kebersihan area kerja, kebersihan diri,

dan kebersihan dalam proses kerja.

d) Langkah Kerja

Sebelum melakukan penataan sanggul top style, terlebih dulu anda

harus menganalisis kondisi model agar hasil yang dikerjakan sesuai

dengan keadaan wajah dan kepala client. Adapun beberapa desain untuk

sanggul top style yang disesuaikan dengan mempertimbangkan keadaan

model adalah sebagai berikut.

(1) Bentuk wajah
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Gambar 2.1 Desain
sanggul top style
untuk wajah oval

(a) Bentuk wajah bulat telur (oval face)

 Wajah oval merupakan bentuk

wajah yang ideal sehingga dalam

pembuatan desain penataan sanggul

akan lebih mudah. Hal itu disebabkan

segala model sanggul top style sangat

cocok diterapkan pada bentuk wajah

oval. Beri aksen di daerah tertentu untuk

memberi kesan lebih pada bentuk wajah

yang sudah baik, atau bentuk rambut di

bagian kening untuk sedikit menutupi

dahi.

(b) Bentuk wajah bulat (round face)

Desain yang sesuai untuk wajah

bulat dilakukan dengan cara membuat

bentuk ramping sanggul top style.

Sanggul tersebut diberi jambul di

bagian depan atau membuat belahan

di tengah .

(c) Bentuk wajah panjang (long face)

Pada bentuk wajah ini, desain

yang sesuai adalah dengan membuat

desain sanggul top style yang

menggembung di bagian samping. Di

bagian depan dibuat  penataan  yang

menutup sebagian dahi untuk

mengurangi kepanjangan wajah.

Gambar 2.2. Desain
sanggul top style
untuk wajah bulat

Gambar 2.3. Desain
sanggul top style untuk
wajah panjang
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Gambar 2. 4. Desain
sanggul top style
untuk wajah persegi

Gambar 2.5. Desain
sanggul top style untuk
wajah segitiga

(d) Bentuk wajah persegi (square face)

Desain sanggul top style yang sesuai

untuk bentuk wajah persegi adalah dengan

membentuk penataan yang ramping di

bagian sisi, baik kanan maupun kiri.

Bentuk jambul di bagian wajah yang

menutup sebagian kening untuk

mengurangi kesan persegi. Untuk

menutup rahang yang menonjol dapat

dibuat buckle menjuntai dari pelipis

sampai ke bawah.

(e) Wajah segitiga terbalik/bentuk hati (heart-

shape face)

Desain penataan sanggul top style

untuk bentuk wajah segitiga adalah

dengan penataan yang sedikit

menggembung di bagian sisi, dan di

bagian atas dibuat sanggul yang agak

tinggi. Untuk bagian depannya dibuat

jambul yang agak tinggi atau di finger

wave dengan menutup sebagian kening

yang terlihat lebar.

 (2)Bentuk leher

(a) Leher pendek

Desain sanggul top style pada leher

pendek sebaiknya dengan membuat

bentuk sanggul diatas kepala  yang

dibuat agak tinggi, sehingga dapat

memberikan kesan leher lebih panjang. Gambar 2.6. Desain
sanggul top style untuk
leher pendek
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(b) Leher panjang

Pada leher yang panjang, desain penatan yang sesuai adalah

dengan membentuk sasakan yang agak menggembung di bagian

bawah, yang menutup sebagian tengkuk leher.

Gambar 2.7. Desain sanggul top style untuk leher panjang

(3) Usia

(a) Remaja

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak

menuju dewasa, sehingga segala sesuatunya ingin diperhatikan.

Dalam penataan rambut pun dibuat yang berkesan ceria dan dapat

ditata beraneka ragam. Desain penataan dapat dibuat tanpa sasak,

atau bentuk rambut dengan plintir maupun kepang. Sisa rambut

dapat digerai tak beraturan.

Gambar 2.8. Desain sanggul top style
untuk usia remaja
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Untuk lebih memberi kesan ceria dapat disemprotkan hair

spray warna yang disesuaikan dengan warna busana yang

dikenakannya.

(b) Dewasa

Desain penataan sanggul top style

untuk dewasa lebih tertata rapi dan

teratur. Hal ini dibuat sesuai dengan

sifat wanita atau keibuan sehingga

nampak anggun. Untuk membentuk

sanggulnya dapat dibuat dengan teknik

sasak atau tanpa sasak.

(4)  Kesempatan

(a) Sehari-hari

Penataan sanggul top style untuk kesempatan sehari-hari

sebaiknya didesain dengan model yang sangat sederhana.

Biasanya tidak banyak menggunakan teknik sasak. Salah satu

modelnya dapat dibentuk dengan belahan tengah. Pada puncak

kepala dipasang sanggul hair piece model sanggul cepol atau dari

rambut sendiri yang diikat dan ditutup hairnet yang dibentuk

sanggul cepol.

Gambar 2.10. Desain sanggul top style untuk sehari-hari

Gambar 2.9. Desain
sanggul top style
untuk usia dewasa
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(b) Pesta pagi atau siang

  Sanggul top style untuk pesta

pagi atau siang hari dibuat desain

yang sederhana pula, akan tetapi ada

kesan lebih mewah daripada yang

digunakan sehari-hari. Modelnya

dapat dibuat sama dengan sanggul top

style untuk sehari-hari, hanya di

bagian depan atas dan bagian

belakang rambut disasak terlebih

dahulu. Hal ini dimaksudkan agar

sanggul terlihat lebih berisi atau

menggelembung. Bentuk sanggul atau

hair piece dapat dibentuk atau dipasang dengan model yang lebih

variatif.

(c) Pesta malam

Dalam menghadiri suatu pesta harusnya tersirat kesan

mewah. Untuk itu, dalam pembuatan desain sanggul top style

untuk pesta malam, perlu dibuat pula sanggul yang terlihat

mewah. Biasanya, pengerjaannya  lebih  rumit  dari  pada  sanggul

pesta pagi. Penataan dapat dibuat

dengan menyisir tanpa sasak dibagian

muka dengan pemasangan hair piece

yang besar. Dengan demikian, hair

piecenya tampak dari depan.

Tambahkan ornamen yang mewah

atau dapat pula digunakan hair spray

warna.

Gambar 2.11. Desain
sanggul top style
untuk pesta pagi atau
siang

Gambar 2.12. Desain
sanggul top style untuk
pesta malam
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(d) Pesta gala

Desain sanggul top style untuk

pesta gala dibuat dengan kesan yang

mewah dengan senantiasa mengikuti

kecenderungan model yang terbaru,

baik bentuk sanggul maupun ornamen

yang digunakan. Penataannya dibuat

lebih rumit, dengan variasi-variasi dan

teknik penataan yang baru. Desain

sanggul top style untuk pesta gala

dapat dibuat buckle dari bagian tengah

belakang menuju ke puncak kepala.

c.  Rangkuman 1

Penataan sanggul modern dan modifikasi adalah tindakan

memperindah rambut model, baik dari rambut sendiri atau dengan

memberi rambut tambahan/hair piece dan hiasan-hiasan lainnya yang

dapat  mengambil dasar penataan sanggul daerah. Dengan demikian,

memperoleh satu kesatuan yang serasi. Pada sanggul modifikasi,

penekanannya pada pengembangan dari bentuk sanggul daerah nusantara

yang sudah ada. Pengertian penataan sanggul top style adalah tindakan

memperindah rambut model, baik dari rambut sendiri maupun dengan

memberi rambut tambahan/ hair piece dengan pola penataan di puncak.

Untuk pola penataan sanggul modern meliputi :1) pola puncak, 2)

pola depan, 3) pola belakang, 4) pola seimbang, 5) pola tak seimbang

Dalam pembuatan desain sanggul top style factor yang perlu

dipertimbangkan meliputi: 1) bentuk wajah, 2) bentuk leher, 3) usia, dan 4)

kesempatan

Gambar 2.13. Desain
sanggul top style untuk
pesta gala
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d. Tugas 1

1) Carilah gambar sanggul top style yang sesuai untuk wajah bulat. Lakukan

analisa tentang teknik pengerjaannya.

2) Apabila anda mendapat kesulitan, konsultasikan dengan guru pengajar

penataan sanggul modern bila ada yang tidak anda pahami.

e. Tes Formatif 1

I. Berilah tanda (X) untuk jawaban yang benar

1) Penataan sanggul modern adalah bentuk sanggul yang dapat mengambil

bentuk dari modifikasi

a. sanggul penataan gala c. sanggul tradisional

b. penataan daerah d. a, b dan c semua benar

2) Pola penataan rambut modern dan modifikasi dibagi menjadi

a. 4 macam c. 6 macam

b. 5 macam d. 7 macam

3) Faktor usia yang mempengaruhi desain sanggul top style adalah

a. 1 golongan c. 3 golongan

b. 2 golongan d. 4 golongan

4) Faktor yang mempengaruhi desain sanggul top style, dikelompokkan dalam

a. 4 kelompok c. 6 kelompok

b. 5 kelompok d. 7 kelompok

5) Desain sanggul top style dengan membentuk sasakan yang agak

menggembung dibagian bawah dan menutup sebagian tengkuk leher, cocok

untuk

a. wajah segitiga c. leher panjang

b. wajah persegi d. Leher pendek
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II. Lingkari  B untuk pernyataan yang benar, dan lingkari S untuk

pernyataan yang salah

1) B – S Penataan sanggul top style asimetris merupakan tindakan

memperindah rambut dengan pola rambut di puncak kepala

2) B - S  Desain sanggul top style yang dibuat menggembung disamping

dan bagian depan diberi jambul simetris  cocok untuk heart-shape

face

3) B – S  Desain sanggul top style yang dibuat buckle di bagian tengkuk

cocok untuk model dengan leher panjang

4) B – S  Tipe penataan gala merupakan penataan untuk pesta besar

5) B – S  Penataan dapat diartikan secara luas dan sempit

III. Lengkapi kalimat dibawah dengan jawaban yang benar

1) Desain sanggul top style dengan bentuk ramping dan diberi jambul dibagian

depan cocok untuk ………………………………………

2) Penataan sanggul top style untuk kesempatan sehari-hari, sebaiknya didesain

secara …………………………….

3) Pada bentuk wajah persegi, sebaiknya desain sanggul top style yang cocok

adalah …………………………….

4) Desain sanggul top style untuk pesta malam dibuat sanggul yang terlihat

....................................................

5) Desain sanggul top style untuk leher pendek sebaiknya bentuk sanggul

dibuat ..........................................

f. Kunci Jawaban

I. 1)  d. a,b dan c semua benar

2)  b. 5 macam

3)  b. 2 golongan

4)  a. 4 kelompok

5)  d. Leher pendek
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II. 1)  S

2)  B

3) B

4) S

5)  B

III. 1) Wajah panjang

2) Sederhana

3) Ramping disamping, tinggi di bagian puncak

4) Mewah

5) Agak tinggi
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2. Kegiatan Belajar 2 : Mempersiapkan Kerja Penataan Sanggul Modern

Top style

a.Tujuan kegiatan pemelajaran

Setelah mengikuti pemelajaran, diharapkan peserta diklat mampu:

1) menjelaskan persiapan ruang untuk menata sanggul top style

2) menjelaskan alat untuk menata sanggul top style

3) menyiapkan alat yang digunakan untuk menata sanggul top style

4) mendeskripsikan bahan untuk menata sanggul top style

5) menetapkan bahan untuk menata sanggul top style

6) menyiapkan cara mempersiapkan client

7) menyiapkan diri pribadi

b. Uraian Materi 2

1) Menyiapkan Ruang

Melakukan pekerjaan di tempat yang nyaman akan mempengaruhi diri

siapa saja yang berada di sana, baik operator maupun client. Untuk itu, ruang

yang akan digunakan sebagai tempat kerja perlu senantiasa dalam keadaan

yang bersih. Kebersihan ruang kerja berkaitan juga dengan keberadaan

pelanggan.

Dalam mempersiapkan ruang, beberapa hal yang perlu

dipertimbangkan berkaitan dengan kesehatan, kebersihan dan kerapian

adalah dengan mengusahakan

a) Penerangan yang baik. Hal itu sangat diperlukan  untuk memperjelas

penglihatan selama melakukan aktivitas.

b) Sirkulasi udara harus berjalan lancar sehingga client maupun operator

tidak terganggu dengan keadaan cuaca yang terjadi.

c)  Kebersihan dan kerapian penataan perabotan.

d)  Kenyamanan tempat duduk client dan operator.

e)  Tempat sampah yang memadai.
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2) Menyiapkan Alat dan Lenan

Alat dan lenan perlu dipersiapkan dengan baik terlebih dahulu. Hal ini

domaksudkan agar pada saat diperlukan dapat segera digunakan. Dengan

demikian, operator tidak perlu lagi memulai kembali mengumpulkan

peralatan yang dibutuhkan. Hal itu akan memakan waktu yang seharusnya

tidak perlu terjadi. Kebutuhan alat dalam penataan rambut top style secara

seksama, meliputi nama alat, bentuk, spesifikasi, dan kegunaannya, perlu

dimengerti agar menghindari kesalahan pemakaian. Alat yang diperlukan

untuk penataan rambut top style tersebut akan disajikan dalam tabel  2.l

berikut.

Tabel 2.1 Daftar Alat dan Lenan Menata Sanggul Modern Top style

No Jenis Spesifikasi Kegunaan

1 Sisir bergigi

besar

Bahan dari plastik

bertangkai, bergigi besar

Untuk mengurai

rambut yang kusut

2 Sisir garpu Bahan dari plastik, sebelah

bergigi rapat, seberlah yang

lain bergigi jarang dan

panjang

Menata rambut,

merapikan tatanan

akhir

3 Sisir sasak

berekor

Bahan dari plastik/tulang,

bertangkai, runcing, bergigi

rapat dan tidak sama

panjang

Menyasak rambut,

merapikan tatanan

akhir

4 Sisir berekor Bahan dari plastik ,

bertangkai runcing, bergigi

rapat

Memarting rambut,

mengambil blocking

5 Sikat

penghalus

sasak

Bahan dari plastik, bentuk

menyerupai sikat,

bertangkai besar

Menghaluskan dan

membentuk hasil

sasak

6 Jepit bebek Bahan dari logam/stainless

steel, panjang ±10 cm

Mengikat parting,

menjepit sementara
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7 Jepit lidi

halus

Bahan dari logam, warna

hitam, bentuk seperti lidi,

panjang ±5 cm

Menjepit hasil

tatanan

8 Jepit lidi

besar

Bahan dari logam, warna

hitam, bentuk seperti lidi,

panjang ±10 cm

Menjepit sanggul

hair piece, menjepit

rambut

9 Harnal besar Bahan dari logam, warna

hitam, bentuk seperti huruf

U, panjang ±10 cm

Memasang hair piece

dan sanggul hair

piece

10 Harnal halus Bahan dari logam, warna

hitam, berbentuk U,. mudah

dibentuk, panjang ± 5 cm

Menyatukan rambut

pendek, merapikan

tatanan rambut

11 Hairnet Bahan dari nilon,warna

hitam, seperti jala, serat

halus seperti rambut

Merapikan bentuk

rambut

12 Topeng muka Bahan dari plastik, dan

transparan

Melindungi muka

dari kosmetik/hair

spray

13 Pincurl Bahan

plastik/aluminium/logam

Membantu menahan

bentuk rambut

14 Hair dryer Alat pengering genggam

yang dilengkapi penyaring

angin dan panas aliran

listrik

Mengeringkan

rambut setelah diberi

kosmetik

15 Handuk kecil Bahan katun, bentuk persegi

empat ukuran 40 x 70 cm

Menutup bahu dan

punggung

16 Cape

penataan

Bahan katun/parasit Menutup dada,

melindungi baju dari

kosmetik
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Untuk lebih jelasnya alat-alat penataan sanggul top style dapat dilihat

pada Gambar 2.14  berikut ini.

Gambar 2.14. Alat-Alat Penataan Sanggul Top style

3) Menyiapkan Bahan Penataan Sanggul Top style

Bahan penataan sanggul top style pun perlu dipersiapkan agar

sewaktu-waktu diperlukan dengan segera dapat digunakan. Selain itu dalam

mempersiapkan bahan dapat pula dicek persediaan yang masih ada dan

bahan apalagi yang harus segera diadakan. Bahan-bahan yang diperlukan

dalam penataan sanggul top style dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Bahan Penataan Sanggul Asimetris

No Nama
bahan

Spesifikasi Kegunaan

1 Hair piece Rambut asli/sintetis,

bentuk model bermacam-

macam

Menutup kebotakan,

menambah ketebalan

rambut, penghias

penataan

2 Hairspray Berbentuk cair, berbau

harum, kemasan aerosol

dan non aerosol

Menguatkan hasil

tatanan rambut

3 Setting

lotion

Berbentuk cair, berbau

harum, mengandung PVP

(Polivinil Pirolidon)

Mempermudah dan

menguatkan penataan

rambut
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4 Hair shine Berbentuk spray, berbau

harum

Menambah kilau

rambut, dikenakan

setelah penataan

5 Styling foam Berbusa halus Membantu

membentuk volume

rambut

6 Hair jel Berbentuk jeli berbau

harum, agak lengket

Membentuk bucle,

memberi kesan basah

7 Color spray Berbentuk spray, tersedia

berbagai warna, berbau

harum

Memberi warna-warni

rambut yangbersifat

sementara

Untuk memperjelas bahan dan kosmetika penataan sanggul top style

dapat dilihat pada Gambar 2.15  berikut ini.

Gambar 2.15 Bahan/Kosmetik Penataan Sanggul Top style

4) Menyiapkan Client

Client adalah pelanggan yang sangat dinantikan kehadirannya. Untuk

itu, perlu diperlakukan sebaik mungkin kepada siapa saja yang memerlukan

penataan. Kepuasan client, secara tidak langsung dapat memberi rasa puas

juga kepada diri sendiri. Dalam menghadapi client perlu dipersiapkan

dengan cara:
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a) melakukan komunikasi dengan baik.

b) menghargai client dengan tulus

c) bersikap  hati-hati pada saat menangani client sampai client meninggalkan

tempat.

d) menyarankan dengan halus apa yang perlu dilakukan client berkaitan

dengan penataan sanggul sehingga tidak menyinggung atau membuat

kesal client.

5) Menyiapkan Diri Pribadi

 Persiapan diri pribadi diperlukan selain bermanfaat untuk diri sendiri

juga menjaga pergaulan dalam menghadapi client. Adapun persiapan diri

pribadi yang secara umum perlu dilakukan adalah dengan:

a) Senantiasa bersikap ramah kepada siapa saja yang harus dilayani

b) Menjaga badan baik dari luar maupun dari dalam

c) Memperhatikan penampilan yang terlihat dari luar seperti kebersihan gigi

dan merapikan rambut serta berpakaian rapi

d) Memakai perhiasan secukupnya dan yang tidak mengganggu pekerjaan.

c. Rangkuman 2

        Persiapan penataan sanggul top style meliputi persiapan ruang

menyangkut kesehatan, kebersihan dan kerapian, alat yang diperlukan

dalam penataan, bahan yang dibutuhkan, cara mempersiapkan client

meliputi cara berkomunikasi, sikap dan menghormati client, serta

menyiapkan diri pribadi, seperti menjaga sikap dan penampilan dalam

melakukan penataan sanggul top style. Persiapan dilakukan untuk

memperlancar pekerjaan dalam melakukan penataan.



Penataan Sanggul Modern Pola Top style

Bidang Keahlian Tata Rambut 30

d. Tugas 2

1) Lakukan observasi kosmetik yang diperlukan dalam penataan sanggul top

style dari berbagai merk.

2) Diskusikan dengan teman anda kandungan bahan dalam kosmetika

penataan rambut dari berbagai merk tersebut. Buatlah laporan sebagai

reverensi dan pengetahuan tambahan

e. Tes formatif 2

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

1) Sisir yang diperlukan untuk parting rambut adalah

     a. sisir bergigi besar c. sisir berekor

     b. sisir garpu d. sisir sikat

2) Alat yang digunakan untuk membungkus rambut untuk  membentuk

sanggul adalah

             a. pincurl c. harnal besar

                b. hairnet d. harnal kecil

3) Alat yang digunakan untuk penataan sanggul top style adalah sebagai

berikut, kecuali

a. hair dryer c. razor

b. pincurl d. sisir garpu

4) Kosmetik yang digunakan untuk mengkilapkan rambut

a. hair jell c. hair shine

b. color spray d. Setting lotion

5) sisir yang digunakan untuk mengembangkan ikal-ikal rambut adalah

a. sisir garpu c. Sisir sikat

b. sisir sasak d. Sisir berekor

II. Lingkari B bila pernyataan berikut Anda anggap benar, dan S bila

salah
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1) B – S Color spray merupakan bahan yang dapat digunakan dalam

penataan sanggul top style

2) B – S Hair jell adalah kosmetika yang biasa digunakan untuk

membentuk bucle dan memberi kesan basah

3) B – S Hair shine dalam pemakaiannya digunakan sebelum hair spray

4) B – S Memperhatikan potongan rambut agar terlihat rapi merupakan

salah satu dari cara menyiapkan client

5) B – S Pincurl merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk

penataan sanggul top style

III. Lengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang benar

1) Kosmetik yang berguna untuk mengkilapkan rambut dalam penataan

sanggul adalah …………………………………….

2) Kegunaan pincurl dalam penataan rambut top style adalah ………....…..

3) Manfaat setting lotion dalam penataan rambut adalah untuk ……......…..

4) Perlunya bersikap ramah  kepada tamu termasuk dalam persiapan ..........

5) Spesifikasi dari styling foam adalah ......................................

f. Kunci Jawaban 2

I. 1)  c. sisir berekor

2) b. hairnet

3) c. razor

4) c. Hair shine

5) a. Sisir garpu

II  1) B

2) B

3) S

4) S

5) B
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III 1) Hair shine

2) Membantu menahan bentuk rambut

3) Mempermudah dan menguatkan penataan

4) Diri pribadi

5) Berbusa halus
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3. Kegiatan Belajar 3 : Menentukan Ornamen

a. Tujuan kegiatan pemelajaran

Pada akhir kegiatan pemelajaran, diharapkan peserta diklat mampu:

1) menjelaskan macam-macam ornamen sanggul top style

2) memilih ornamen-ornamen yang diperlukan untuk penataan sanggul top

style

3) memasang ornamen  pada tempatnya.

b. Uraian Materi 3

1) Memilih ornamen sanggul

Kemajuan di berbagai bidang menggugah berbagai kalangan untuk

berkreasi menciptakan berbagai bentuk ornamen untuk penataan sanggul.

Ada ornamen yang khusus dibuat untuk sanggul tradisional atau daerah, dan

ada pula ornamen yang dibuat untuk penataan sanggul modern dan

modifikasi. Ornamen yang diperuntukkan sanggul daerah mempunyai arti

khusus karena tata letaknya pun mempunyai aturan-aturan yang pasti.

Berbeda dengan ornamen untuk sanggul modern pola top style ini yang

tidak memiliki aturan pasti dan fungsi ornamen tersebut hanya sebagai

pelengkap saja. Penggunaan pada setiap  model bergantung pada rasa seni,

kreasi, keinginan, serta kesenangan saja.

  Jenis dan ragamnya bermacam-macam, dari yang harganya murah

sampai yang mahal. Hal itu bergantung pada bahan dasar dan kesulitan

membuatnya. Bahan dasar pembuatan ornamen tersebut ada yang dari

logam, plastik, potongan-potongan rambut, kulit penyu, ataupun gading.

Pemakaian ornamen pada sanggul modern untuk penataan rambut

sehari-hari dapat dipilih yang lebih praktis, dengan bentuk yang sederhana.

Tidak seperti ornamen yang digunakan pada kesempatan resmi yang

menuntut lebih murah. Ornamen yang digunakan dalam kesempatan resmi

lebih bervariasi baik jenis dan warna-warnanya.
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Gambar 2.16 Contoh Ornamen Sanggul
Top style

Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memilih

ornamen, seperti jenis, bentuk, ukuran ornamen, kesempatan pemakaian,

dan siapa pemakainya, sehingga membentuk hasil penataan yang serasi

 Ornamen yang menjadi

pilihan di kalangan remaja

untuk sanggul top style lebih

bersifat mengikuti kecenderu-

ngan mode terbaru. Untuk

kalangan ibu-ibu dan wanita

dewasa ornamen yang sesuai

tidak harus mengikuti mode

terbaru asalkan sesuai dengan

penataan rambutnya.  Berbagai macam ornamen yang dapat digunakan

untuk penataan sanggul modern guna melengkapi sanggul top style dapat

dilihat pada gambar 2.16.

2) Memasang Ornamen

  Bentuk sanggul akan lebih menarik dan sempurna bila dilengkapi

dengan ornamen. Akan tetapi bila dalam memilih dan memasang

ornamennya tidak tepat, dapat merusak bentuk sanggul itu sendiri meskipun

fungsi pelengkap hanyalah sebagai pelengkap saja. Dengan demikian,

meskipun memasang ornamen merupakan pekerjaan yang mudah tetap saja

memerlukan sentuhan seni, ketelatenan, dan keterampilan. Hal itu

dimaksudkan agar penempatan ornamen tersebut tepat pada tempat yang

semestinya.

  Pemasangan ornamen pada sanggul top style dapat dilakukan baik

pada sanggulnya maupun tempat lainnya. Hal itu bergantung pada bentuk

sanggul yang dibuat. Adakalanya untuk menutupi kekurangan yang ada,

sengaja ornamen dipilih dan dipasang dengan penataan tertentu untuk

menarik dan mengalihkan perhatian. Hal ini dimaksudkan agar kekurangan

pada tempat lain tersebut tidak terlihat dan pandangan dapat beralih pada

keindahan ornamen sanggul yang menarik. Dalam memasang ornamen pun
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perlu berhati-hati supaya tidak merusak bentuk penataan sanggul yang

sudah jadi atau melukai kulit kepala client.

c.  Rangkuman 3

Ornamen pada sanggul top style ini tidak ada aturan yang pasti. Fungsi

ornamen cenderung sebagai pelengkap saja. Ornamen pada penataan rambut

sehari-hari  lebih sederhana dan penggunaan warna warni lebih dibatasi dari

pada untuk kesempatan-kesempatan  acara yang lebih bersifat resmi dan

digunakan untuk malam hari

 Pemasangan ornamen dapat dilakukan setelah pembuatan sanggul

selesai atau pemasangannya dilakukan terlebih dahulu sebelum sanggul

terpasang sesuai dengan jenis ornamennya dan bentuk penataannya.

Pemasangan ornamen perlu berhati-harti agar tidak merusak bentuk penataan

sanggul yang sudah jadi atau melukai kulit kepala client.

d. Tugas 3

Perhatikan gambar di bawah ini, lakukan analisa mengenai ornamen rambut

tersebut dan beri  pendapat Anda. Buatlah catatan meliputi;  letak ornamen,

kesempatan pemakaian, kesesuaian dengan bentuk sanggul dan kesan dari

penampilan gambar tersebut.
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e. Tes formatif 3

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

1) Ornamen yang cocok digunakan pada penataan rambut untuk malam

hari....

  a. harganya mahal c. gelap

b. berkilau d. bentuk bulu-bulu

2) Pemilihan ornamen perlu memperhitungkan.....

a. harga c. kondisi rambut

b. bentuk dan ukuran     d. jenis rambut

3) Ornamen pada sanggul top style dalam pemasangannya dilakukan.....

a. pada saat penataan

b. sebelum penataan

c. setelah penataan

d. sebelum atau setelah penataan  melihat keperluan

4) Ornamen yang digunakan untuk penataan rambut remaja cenderung.....

a. berkesan anggun c. Berkesan mewah

b. pada mode terbaru  d. Berkesan feminin

5) Kesalahan dalam memilih dapat berakibat.....

a. merusak rambut  c. Merusak keindahan

b. merusak gaya rambut d. Merusak warna rambut

II. Lingkari B bila jawaban Anda anggap benar, dan S bila salah

1) B – S Ornamen yang digunakan pada penataan rambut sehari-hari

dibatasi oleh   warna

2) B – S Ornamen yang digunakan untuk penataan rambut remaja

cenderung pada mode terbaru

3) B – S Salah satu macam ornamen penataan rambut untuk remaja terbuat

dari rambut sintetis
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4) B – S Ornamen yang berkilau cocok digunakan pada penataan rambut

pagi hari

5) B – S Pemasangan ornamen selalu setelah pemasangan hair piece

III. Lengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang benar

1) Ornamen pada penataan sanggul top style mempunyai fungsi sebagai …

2) Tidak adanya aturan yang pasti dalam pemasangan ornamen adalah

penataan pada  sanggul …………………………..

3) Ornamen yang menjadi pilihan remaja pada sanggul top style lebih

bersifat ……….............

4) Pemasangan ornamen pada sanggul top style diletakkan pada sanggul

atau tempat lain tergantung pada ………………………………………

5) Pemilihan ornamen sanggul modern perlu mempertimbangkan................

f. Kunci Jawaban 3

 I. 1)  b. berkilau

2) b. bentuk dan ukuran

3) d. sebelum atau setelah penataan  melihat keperluan

4) b. Pada mode terbaru

5) c. Merusak keindahan

II. 1) B

2) B

3) B

4) S

5) S

III 1) Pelengkap

2) Modern

3) Mengikuti mode atau trend terbaru

4) Bentuk sanggulnya

5) Bentuk, ukuran ornamen dan kesempatan pemakaian
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4. Kegiatan belajar 4 : Menata Sanggul  Modern Top style

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mengikuti pemelajaran, diharapkan peserta diklat mampu:

1) menjelaskan persiapan penataan sanggul top style

2) menjelaskan teknik-teknik penataan sanggul top style

3) melakukan penataan sanggul top style sesuai desain

b. Uraian Materi 4

Penataan sanggul merupakan tindakan memperindah bentuk sanggul yang

ditata sedemikian rupa sehingga tampak lebih menarik. Sanggul modern top

style bentuknya ada yang sederhana, dan ada pula yang rumit. Dengan

demikian, dalam menata sanggul top style perlu membentuknya sesuai dengan

desain yang telah ditentukan.

Dalam menata sanggul modern top style tersebut dapat dibuat dari rambut

sendiri, dengan hair piece, atau dengan penambahan cemara.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerja penataan

sanggul top style tersebut antara lain:

 1) Sanitasi dan Hygiene

Kebersihan dan kesehatan adalah segala sesuatu yang berkaitan

dengan kerja penataan seperti

a) alat-alat yang perlu dikelompokkan sesuai bahan dasar

b) melakukan sanitasi pada alat sesuai bahan dasarnya

c) menyapu dan mengepel area kerja

d) melakukan hygiene dan sanitasi pribadi

e) melakukan hygiene dan sanitasi pada model

2) Keselamatan Kerja Pelaksanaan Penataan Sanggul Top style

         Untuk memperlancar pengerjaan sanggul top style dan mencapai hasil

penataan yang diinginkan, maka perlu memperhatikan beberapa hal

sebagai berikut:
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a) dibiasakan memeriksa perlengkapan yang akan digunakan, baik alat

maupun bahan

b) merencanakan desain yang disesuaikan dengan keadaan model

c) tidak menggunakan alat yang telah rusak

d) selama melakukan pekerjaan harus berhati-hati agar model tidak dapat

masalah

e) memperhatikan jarak pemakaian kosmetik dan alat p[engering rambut

yang digunakan ±30 cm dari model

f) pada saat menggunakan hair spray atau kosmetik yang lain, wajah

model harus dilindungi dengan face masker.

3) Langkah-Langkah Pengerjaan Penataan Sanggul Top style

      Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum melakukan

penataan sanggul top style terlebih dulu diawali dengan:

   a) Persiapan, meliputi:

(1) area kerja, yakni lingkungan kerja tempat melakukan pekerjaan

penataan berkaitan dengan kebersihan ruang, perabot, hiasan dan

peralatan yang ditata rapi dalam trolly.

(2) alat, kosmetik, dan lenan

(a) alat-alat yang telah bersih dikelompokkan dengan rapi sesuai

jenis bahan

(b) alat-alat elektronik yang diperlukan diperiksa apakah masih

layak difungsikan.

(c) bahan yang akan digunakan dikelompokkan sesuai urutan

penataan

(d) handuk kecil  yang bersih dan cape disiapkan sesuai kebutuhan

dan diatur diatas trolly

(3) pribadi/operator

(a) kondisi badan yang sehat

(b) mengenakan pakaian kerja dengan rapi

(c) tangan dan kuku dibersihkan
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(d) tidak mengenakan perhiasan selama bekerja

(e) mengenakan sepatu yang nyaman

(4) client/model

(a) melepas perhiasan atau ornamen yang sebelumnya digunakan

(b) memasang handuk dan cape penataan di daerah bahu

(5) melakukan konsultasi model dan analisis tentang sanggul top style

yang akan dibuat (gambar 2.17), dengan pola parting 3 bagian

(gambar 2.18)

Gambar 2.17 Desain top style (a) tampak samping dan (b) tampak
muka

Gambar 2.18 Pola parting 3 bagian

b) Pelaksanaan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) pratata (bila perlu) dapat dilakukan terlebih dahulu

(2) melepas seluruh rol set

(a) (b)
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(3) lakukan penyikatan

(4) membagi rambut untuk sanggul

menjadi  3 bagian, dan jepit bagian

depan (parting 1 dan 2). Bagian

puncak belakang (parting 3) ikat

dengan gelang karet.

Pasang hair piece di bagian puncak

kepala menutup ikatan rambut pada

bagian parting 3. Jepit hair piece

dengan kuat menggunakan jepit lidi.

Bila hair piece yang dipakai banyak

ukelnya, maka sebelum hair piece

dipasang di kepala, ornamen yang

berfungsi untuk memperjelas bentuk

ukel, dapat dipasang di sanggul

terlebih dahulu. (Lihat gambar 2.20)

Rambut-rambut kecil di bawah sanggul dan bagian tengkuk

yang tersisa dirapikan sebelum disemprot hair spray sambil ditahan

beberapa menit agar posisinya tetap.

(5) Bagian depan (parting 1 dan 2) disisir dan tarik bagian kiri dan

kanan ke arah belakang, menutup sebagian telinga. Pertemukan di

bagian tengah belakang, jepitlah dengan jepit lidi tepat di bawah

hair piece. (Lihat gambar 2.21)

Semprotkan hair spray secara keseluruhan pada rambut dan hair

piece sambil dirapikan kembali penataannya.

Gambar 2.19 Parting
Rambut 3 Bagian

Gambar 2.20 Hair piece
di Pasang dibagian
Puncak
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Gambar 2.21 Penataan Rambut Depan (a) Tampak Samping dan
(b) Tampak Depan

(6) lakukan koreksi hasil, untuk melihat apakah penataan sanggul top

style  yang dikerjakan sudah rapi

(7) pasang kembali perhiasan model yang dilepas sebelumnya dan

lepaskan handuk dan cape penataan.

(8) hasil akhir penataan sanggul top style dilihat dari depan dan

belakang (lihat gambar  2. 22).

Gambar 2.22 Hasil Akhir Penataan Rambut Top style:
(a) tampak depan dan (b) tampak belakang

c) Berkemas

Setiap selesai melakukan pekerjaan, usahakan membiasakan diri

untuk mengembalikan perlengkapan pada tempat semula. Selain itu,

perlu membersihkan area kerja agar kembali bersih dan tertata rapi

(a) (b)

(a) (b)
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seperti semula. Untuk menciptakan kondisi tersebut, setiap selesai

melakukan pekerjaan dalam penataan harus melakukan hal-hal sebagai

berikut:

(1) menata alat dan kosmetik pada tempatnya semula

(2) membersihkan area kerja

(3) merapikan ruang praktik

c. Rangkuman 4

Penataan sanggul merupakan tindakan untuk memperindah

bentuk rambut sehingga tampak menarik. Sebelum melakukan kerja

penataan sanggul, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum

melakukan penataan menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja,

meliputi: 1) Sanitasi dan Hygiene,alat, tempat kerja, pribadi dan model,

2) Keselamatan kerja pelaksanaan penataan sanggul top style meliputi

pemeriksaan alat, bahan dan pemakaian, 3) Langkah-langkah

pengerjaan penataan sanggul top style, mulai dari persiapan,

pelaksanaan pengerjaan sampai berkemas, mengembalikan

perlengkapan area kerja, alat, bahan dan lenan, pribadi dan client .

d.Tugas 4

1) Lakukan latihan penataan sanggul top style pada client dengan rambut lurus

dan rambut rambut keriting, catat kesulitan yang anda temui.

2) Konsultasikan dengan guru penataan sanggul modern tentang kesulitan yang

anda temui tersebut.

e. Tes Formatif 4

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

1)Penataan sanggul top style dapat diartikan.....
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          a. memasang sesuatu pada rambut

b. menyisir dan mengikat rambut

c. tindakan untuk memperindah bentuk rambut bagian puncak kepala

 d. tindakan untuk menghaluskan rambut bagian belakang kepala

2) Untuk membentuk buckle, diperlukan bahan.....

a. hair dresser c. hair gel

b. hair tonic       d. hair spray

3) Memasang cape termasuk dalam persiapan......

a. pribadi c. alat

b. model d. Operator

4) Untuk membentuk spiral, diperlukan bahan......

a. hair tonic c. Hair dresser

b. hair gel d. Hair spray

5) Langkah-langkah penataan sanggul top style diawali dengan melakukan.....

a. pemijatan c. blocking

b. pratata d. Penyasakan

II.Lingkari B bila pernyataan dibawah anda anggap benar, dan S bila

salah

1) B – S Langkah-langkah penataan sanggul top style diawali dengan

melakukan pratata

2) B – S  Pemakaian hair spray dalam penataan sanggul top style

berfungsi untuk mempercepat penataan

3) B – S  Penyasakan harus dilakukan dengan cepat, penuh dan padat

4) B – S  Melindungi wajah model dengan face masker termasuk

memperhatikan sanitasi dan Hygiene

5) B – S  Memeriksa perlengkapan yang akan digunakan termasuk

memperhatikan kesel;amatan kerja
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III. Lengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang benar

1) Alat yang akan digunakan untuk penataan terlebih dahulu perlu

dilakukan ………

2) Untuk menghilangkan ikal setelah di roll set, sebelum penataan rambut

terlebih dulu perlu dilakukan ……………………………………………

3) Selesai melakukan pengerjaan penataan yang harus dilakukan

adalah……………….

4) Bahan yang akan digunakan sebaiknya dikelompokkan sesuai …………

5) Selesai melakukan pengerjaan penataan, yang harus dilakukan adalah ...

f. Kunci Jawaban 4

I. 1)  c. tindakan untuk memperindah bentuk rambut bagian puncak kepala

2) c. hair gel

3) b. model

4) b. Hair gell

5) c. Blocking

II. 1) B

2) S

3) S

4) S

5) B

III. 1) disterilkan

2) penyikatan

3) berkemas

4) urutan pemakaian

5) berkemas
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5. Kegiatan Belajar 5 : Mendesain Penataan Rambut Panjang Pola Top style

a.Tujuan Kegiatan Pemelajaran 5

Pada akhir kegiatan pemelajaran, diharapkan peserta diklat dapat:

1) menjelaskan cara mendesain rambut panjang

2) mendesain penataan rambut panjang pola top style

b. Uraian Materi 5

1) Pengertian mendesain rambut panjang

 Desain rambut panjang adalah penuangan kreativitas berupa

perencanaan berdasarkan idea pembuatan sanggul dari rambut model

dengan pola top style .Pembuatan desain rambut panjang bertujuan untuk

memudahkan pekerjaan penataan rambut model. Untuk mendesain rambut

panjang pola top style tidak berbeda dengan mendesain sanggul yang telah

diuraikan sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan keinginan.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan sebelum melakukan pembuatan

desain  dalam penataan adalah sebagai berikut:

a) Melakukan analisa bentuk wajah

Wajah setiap orang mempunyai bentuk yang berbeda. Akan tetapi

secara umum dapat dikelompokkan menjadi bentuk wajah oval, wajah

bulat, wajah panjang/oblong, wajah persegi, dan wajah segitiga. Dengan

mengetahui pengelompokan wajah tersebut, akan mempermudah dalam

membentuk model penataan yang sesuai. Adapun ciri-ciri bentuk wajah

yang dimaksud adalah sebagai berikut.

(1) Bentuk wajah oval, merupakan bentuk

wajah yang menyerupai bulat telur dan

mempunyai perbandingan yang ideal antara

jarak mata, hidung, dagu dan dahi.

(2) Bentuk wajah bulat, yaitu garis rahang dan

dagu bentuknya membulat.

Gambar 2.23 Bentuk
Wajah Oval
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(3) Bentuk wajah panjang/oblong, yaitu perbandingan lebar dan panjang

wajah kurang sesuai sehingga wajah terlihat lebar.

(4) Bentuk wajah persegi, yaitu pada garis rahangnya berbentuk siku dan

terlihat lebar

(5) Untuk wajah segitiga, yaitu wajah yang tampak sempit dibagian dagu

 Berikut ini contoh macam-macam bentuk wajah

b) Menetapkan tipe penataan

Tipe penataan rambut panjang pola top style tidak berbeda dengan

tipe penataan yang telah diuraikan dalam materi kegiatan belajar 1,

meliputi:

- Penataan pagi dan siang hari (day style)

- Penataan sore dan malam hari (evening style)

Gambar 2.24  Bentuk Wajah
Bulat

Gambar 2.25 Bentuk Wajah
Panjang

Gambar 2.26 Bentuk Wajah
Persegi

Gambar 2.27 Bentuk Wajah
Segitiga
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- Penataan gala (gala style)

- Penataan fantasi (fancy style)

c)  Menetapkan pola penataan

 Pola penataan rambut panjang dikelompokkan dalam lima macam,

yaitu:

(1) Top mesh (penataan di puncak)

(2) Back mesh (penataan di belakang)

(3) Front mesh (penataan di depan)

(4) Simetris (penataan seimbang antara kanan dan kiri)

(5) Asimetris (penataan kanan dan kiri tidak seimbang)

Dalam membentuknya, pola penataan top style dapat dimodifikasi

dengan pola asimetris, sehingga dapat dibuat penataan rambut panjang

top style asimetris.

d)  Mempertimbangkan panjang rambut

          Panjang rambut menjadi pertimbangan dalam penataan. Hal ini

berhubungan dengan penentuan model rambut panjang untuk

memperkirakan cukup tidaknya panjang rambut untuk model penataan

yang dibuat tersebut. Dengan perkiraan yang tepat tentu akan

menghasilkan desain yang sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan.

Secara umum rambut panjang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori,

yaitu rambut panjang sebahu, rambut panjang sepunggung, dan panjang

rambut sepinggang.

e)  Menentukan ornamen

         Dalam menentukan ornamen untuk rambut panjang, dapat dilihat

terlebih dulu bentuk penataan yang dibuat. Jangan sampai terjadi

menentukan ornamen terlebih dulu yang hanya didasarkan pada

kesenangan tanpa mengetahui model penataan rambut yang akan dibuat.

Akibatnya, akan merusak tatanan rambut secara keseluruhan. Dalam

pemilihan ornamen untuk rambut panjang memang tidak ada aturan yang

pasti. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan dengan bentuk penataan yang

diinginkan.
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f)  Menentukan model penataannya

        Model penataan ditetapkan setelah

berbagai kriteria pertimbangan telah

terpenuhi dalam penataan rambut panjang.

Dengan demikian, untuk menentukan

model yang dikehendaki akan lebih

mudah. Model penatan lebih menitik

beratkan pada rasa seni dan kreativitas

serta keterampilan dalam mencipta model

penataannya. Adapun bentuk salah satu

model desain penataan rambut panjang

pola top style dapat dilihat pada Gambar

2.28   berikut.

c. Rangkuman 5

Desain penataan rambut panjang adalah perencanaan penataan rambut

panjang yang bertujuan untuk mempermudah pada saat melakukan

penataan rambut panjang. Desain dibuat dengan mempertimbangkan

bentuk wajah, pola penataan, tipe penataan, panjang rambut, pemilihan

ornamen dan menetapkan model

d. Tugas 5

1) Kumpulkan 3 sampai 4 gambar penataan rambut panjang pola top style

dengan berbagai bentuk

2) Lakukan modifikasi dari gambar yang Anda miliki, dan tuangkan dalam

desain untuk praktek berikutnya.

Gambar 2.28   Desain
Penataan Rambut
Panjang Pola Top style
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e. Tes Formatif 5

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

1) Dalam mendesain rambut panjang pola top style perlu

mempertimbangkan.....

a. jenis rambut c. bentuk leher

b. warna rambut d. bentuk telinga

2) Berdasarkan pola penataan, maka penataan rambut panjang pola top style

dibagi dalam....

a. 2 pola c. 4 pola

b. 3 pola d. 5 pola

3) Pada bentuk leher pendek, desain penataan pola top style yang cocok

adalah.....

 a. membuat lungsen dibagian sisi kepala

 b. mengangkat seluruh rambut dibagian belakang ke atas

 c. membentuk buckle dibagian tengkuk

 d. membentuk buckle menjuntai dari bagian kening

4) Salah satu ciri dari bentuk wajah persegi adalah.....

a. dahi sempit c. dahi lebar

b. garis rahang siku d. Garis dagu bentuk bulat

5) Pada bentuk leher panjang, desain penataan pola top style yang sesuai

adalah.....

a. membentuk buckle dibagian tengkuk

b. mengangkat seluruh rambut dibagian belakang

c. membentuk buckle menjuntai dibagian kening

d. membentuk rambut tanpa sasak

II. Lingkari B bila pernyataan di bawah anda anggap benar, dan S bila

salah

1) B – S  Tujuan pembuatan desain penataan rambut panjang pola top style

adalah untuk mempermudah pelaksanaan mendesain
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2) B – S   Pada bentuk leher panjang, desain penataan pola top style yang

cocok adalah dengan membentuk buckle menjuntai dari bagian

kening

3) B – S   Pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum mendesain

penataan rambut panjang adalah bentuk wajah, bentuk badan dan

jenis rambut

4) B – S  Secara umum bentuk wajah dibedakan dalam 4 kelompok bentuk

wajah

5)  B – S  Yang termasuk tipe penataan antara lain fantacy style

III. Lengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang benar

1) Ciri bentuk wajah oblong adalah ……………………………….

2) Rahang yang lebar dan berbentuk siku adalah ciri dari bentuk wajah …

3) Ornamen pada penataan rambut panjang cenderung lebih ………….

4) Panjang rambut dapat dikategorikan menjadi berapa kelompok, dan

sebutkan apa saja …………………………………….

5)  Menentukan ornamen merupakan salah satu pertimbangan dalam ..........

f. Kunci Jawaban 5

I. 1)  c. bentuk leher

2) d. 5 pola

3) b. mengangkat seluruh rambut dibagian belakang ke atas

4) b. Garis rahang siku

5) a. Membentuk buckle dibagian tengkuk

II. 1)   S

2) S

3) S

4) S

5) B
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III. 1) Wajah terlihat sempit

2) Persegi

3) Bebas baik model maupun bentuk pembuatannya

4) 3 kelompok, panjang sebahu, sepunggung, sepinggang.

5) Membuat desain penataan
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6. Kegiatan Belajar 6: Menyiapkan Alat, Bahan Kosmetika, Ornamen

Penunjang Penataan Rambut Panjang Pola Top style

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 6

Pada akhir pemelajaran  diharapkan peserta diklat mampu:

1) menjelaskan alat penataan rambut panjang pola top style

2) menyiapkan alat untuk menata rambut panjang pola top style

3) menjelaskan bahan penataan rambut panjang pola top style

4) menetapkan bahan untuk penataan ramnbut panjang pola top style

5) menjelaskan ornamen yang digunakan untuk penataan rambut panjang pola

top style

6) menyiapkan ornamen penunjang penataan rambut panjang

b. Uraian Materi 6

1) Menyiapkan Alat Penunjang Penataan Sanggul Modern Pola Top style

        Penunjang alat penataan  yang digunakan dalam penataan rambut

panjang pola top style banyak kesamaannya dengan alat yang digunakan

pada penataan sanggul modern pola asimetris.  Penambahan alat pada

penataan rambut panjang adalah klem rambut. Klem rambut ini digunakan

untuk menjepit rambut panjang yang terkadang tidak dapat dijepit dengan

jepit bebek. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penataan sanggul top

style dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Daftar Alat dan Lenan Menata Rambut Panjang Pola Top style

No Jenis Spesifikasi Kegunaan

1 Sisir bergigi

besar

Bahan dari plastik bertangkai,

bergigi besar

Untuk mengurai

rambut yang kusut

2 Sisir garpu Bahan dari plastik, sebelah

bergigi rapat, seberlah yang

lain bergigi jarang dan panjang

Menata rambut,

merapikan tatanan

akhir



Penataan Sanggul Modern Pola Top style

Bidang Keahlian Tata Rambut 54

3 Sisir sasak

berekor

Bahan dari plastik/tulang,

bertangkai, runcing, bergigi

rapat dan tidak sama panjang

Menyasak rambut,

merapikan tatanan

akhir

4 Sisir berekor Bahan dari plastik , bertangkai

runcing, bergigi rapat

Memarting rambut,

mengambil blocking

5 Sikat

penghalus

sasak

Bahan dari plastik, bentuk

menyerupai sikat, bertangkai

besar

Menghaluskan dan

membentuk hasil

sasak

6 Jepit bebek Bahan dari logam/stainless

steel, panjang ±10 cm

Mengikat parting,

menjepit sementara

7 Jepit lidi halus Bahan dari logam, warna

hitam, bentuk seperti lidi,

panjang ±5 cm

Menjepit hasil

tatanan

8 Jepit lidi besar Bahan dari logam, warna

hitam, bentuk seperti lidi,

panjang ±10 cm

Menjepit sanggul

hair piece, menjepit

rambut

9 Klem Bahan dari plastik, bergigi Menjepit rambut

dalam jumlah banyak

10 Harnal besar Bahan dari logam, warna

hitam, bentuk seperti huruf U,

panjang ±10 cm

Memasang hair piece

dan sanggul hair

piece

11 Harnal halus Bahan dari logam, warna

hitam, berbentuk U,. mudah

dibentuk, panjang ± 5 cm

Menyatukan rambut

pendek, merapikan

tatanan rambut

12 Hairnet Bahan dari nilon,warna hitam,

seperti jala, serat halus seperti

rambut

Merapikan bentuk

rambut

13 Topeng muka Bahan dari plastik, dan

transparan

Melindungi muka

dari kosmetik/hair

spray
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14 Pincurl Bahan

plastik/aluminium/logam

Membantu menahan

bentuk rambut

15 Hair dryer Alat pengering genggam yang

dilengkapi penyaring angin

dan panas aliran listrik

Mengeringkan

rambut setelah diberi

kosmetik

16 Handuk kecil Bahan katun, bentuk persegi

empat ukuran 40 x 70 cm

Menutup bahu dan

punggung

17 Cape penataan Bahan katun/parasit Menutup dada,

melindungi baju dari

kosmetik

Pada dasarnya alat yang

digunakan dalam penataan

rambut panjang sama dengan

penataan sanggul. Hanya saja

dalam penataan rambut

panjang ada penambahan

klem untuk menjepit rambut

panjang yang terkadang tidak

mampu hanya dijepit dengan

jepit bebek. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada

Gambar 2.29.

2) Menyiapkan Bahan Penataan Rambut Panjang Pola Top Syle

 Sebagaimana alat dan lenan yang akan digunakan, bahan yang akan

dipakai dalam pembuatan sanggul top style dari rambut panjangpun perlu

dipersiapkan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan dan

memperlancar pengerjaan sanggul. Bahan yang perlu dipersiapkan untuk

pembuatan sanggul top style dapat dilihat pada tabel 2.4

Gambar 2.29 Alat penataan rambut
panjang
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Tabel 2.4. Bahan Penataan Rambut Panjang Pola Top style

No Nama
bahan Spesifikasi Kegunaan

1 Hair piece Rambut asli/sintetis, bentuk

model bermacam-macam

Menutup kebotakan,

menambah ketebalan

rambut, penghias

penataan

2 Hairspray Berbentuk cair, berbau

harum, kemasan aerosol dan

non aerosol

Menguatkan hasil

tatanan rambut

3 Setting

lotion

Berbentuk cair, berbau

harum, mengandung PVP

(Polivinil Pirolidon)

Mempermudah dan

menguatkan penataan

rambut

4 Hair shine Berbentuk spray, berbau

harum

Menambah kilau

rambut, dikenakan

setelah penataan

5 Styling foam Berbusa halus Membantu

membentuk volume

rambut

6 Hair jel Berbentuk jeli berbau harum,

agak lengket

Membentuk bucle,

memberi kesan basah

7 Color spray Berbentuk spray, tersedia

berbagai warna, berbau

harum

Memberi warna-warni

rambut yang bersifat

sementara

Berbagai merk kosmetika bahan penataan rambut panjang banyak

dijual di pasaran, untuk itu penentuan bahan yang akan digunakan perlu

sering mengikuti perkembangan produk-produk kosmetik agar  tidak salah

memilih merk kosmetik yang akan digunakan.
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3) Menyiapkan Ornamen Penunjang Penataan Rambut Panjang

Sama halnya dengan materi yang telah diuraikan dalam Kegiatan

Belajar 3, bahwa pemberian ornamen pada sanggul dimaksudkan untuk

menambah keindahan sanggul bila dalam memilih dan meletakkannya

tepat. Dengan demikian, dalam memilih ornamen rambut panjang perlu

memperhitungkan pula bentuk penataan rambut yang dibuat.

Penataan rambut panjang dengan model yang sederhana dapat

dipilihkan ornamen yang lebih ramai. Hal itu menjadikan penampilannya

akan lebih menarik dengan penambahan ornamen tersebut. Apabila dalam

penataan rambut panjang telah dibuat model dengan banyak variasi yang

menarik, maka dapat dipilihkan ornamen yang sederhana bentuknya. Hal

itu menjadikan bentuk sanggul yang dibuat dari rambut panjang lebih

terlihat dan ornamen yang digunakan lebih berfungsi sebagai pemanis

sanggul.

c. Rangkuman 6

Alat dan kosmetika yang digunakan untuk melakukan penataan

rambut panjang tidak berbeda jauh dengan penataan rambut dengan

menggunakan hairpiece, tergantung desain penataan rambutnya.

Biasanya jepit yang digunakan dalam penataan rambut panjang

memerlukan klem untuk membantu menjepit rambut panjang tersebut.

Ornamen yang digunakan dalam penataan rambut panjang dengan

model yang sederhana dapat dipilihkan yang lebih ramai sehingga akan

tampak lebih menarik. Apabila dalam penataan rambut panjang telah

dibuat model dengan banyak variasi, maka dapat dipilihkan ornamen

yang sederhana bentuknya sehingga bentuk sanggul lebih kelihatan.
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d. Tugas 6

1) Carilah masing-masing 2 gambar penataan rambut panjang top style dengan

berbagai ornamen yang terbuat dari plastik dan logam

2) Diskusikan dengan teman anda alat yang digunakan dan cara membentuk

sanggul tersebut meliputi: teknik parting, teknik penyasakan, arah

penyisiran dan teknik membentuknya, serta cara memasang ornamen dari

masing-masing gambar penataan rambut panjang tersebut.

e. Tes Formatif 6

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

1) Sisir yang diperlukan untuk menata dan menghaluskan hasil sasakan

yang telah terbentuk adalah....

               a. sisir bergigi besar c. sikat sasak

      b. sisir garpu d. sisir bertangkai

 2) Alat yang digunakan untuk menyatukan rambut pendek dengan rambut

lainnya adalah......

a. hairnet c. hair spray

      b. harnal d. hair shine

3) Sanitasi dan hygiene dalam penataan rambut panjang adalah dengan.....

a. melindungi wajah dengan topeng

b. melakukan pratata

c. mengelompokkan alat sesuai  bahan dasarnya

d. tidak membuka jepit dengan gigi

4) Yang termasuk keselamatan kerja dalam penataan rambut top style,

adalah.....

a. membersihkan area kerja c. memotong kuku

b.memeriksa alat yang akan digunakan d. memakaikan cape

5) Fungsi klem rambut antara lain untuk.....

a. merapikan tatanan akhir c. Menata rambut

b. memarting rambut d. Menjepit rambut yang diparting
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II. Lingkari B, bila pernyataan tersebut benar, dan S bila salah

1) B – S  Clippers merupakan alat yang digunakan dalam penataan

rambut panjang top style

2) B – S Color spray merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam

penataan rambut panjang

3) B – S Jarak untuk menyemprotkan hair spray ke rambut  ± 20 cm

4)  B – S Sifat color spray hanya sementara

5) B – S Pemakaian hair shine setelah hair spray

III. Lengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang benar

1) Color spray yang digunakan dalam penataan bersifat ……………….....

2) Bahan penataan yang menambah kilau rambut adalah …………………

3) Bahan penataan yang membantu membentuk volume rambut adalah …

4)  Kegunaan hair shine adalah untuk............................................................

5) Alat yang seperti jala dan terbuat dari nilon adalah .................................

f. Kunci jawaban 6

I. 1) c. sikat sasak

2) b. harnal

3) c. mengelompokkan alat sesuai  bahan dasarnya

4) b.memeriksa alat yang akan digunakan

5) c. Menjepit rambut yang diparting

II. 1)  S

2) B

3) S

4) B

5) B
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III.1) Sementara

2) Hair shine

3) Styling foam

4) Mencerminkan kilau rambut

5) hairnet
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7. Kegiatan Belajar 7 : Menata Rambut Panjang

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 7

Setelah mengikuti kegiatan pemelajaran, peserta diklat mampu:

1) menjelaskan persiapan penataan rambut panjang

2) menjelaskan langkah-langkah penataan rambut panjang

3) menata rambut panjang

b. Uraian Materi 7

Penataan rambut panjang top style sebenarnya tidak banyak berbeda

dengan sanggul top style yang telah diuraikan dalam materi Kegiatan Belajar

4.  Yang membedakan hanyalah pada langkah pembuatan sanggulnya. Hal itu

disebabkan penataannya menggunakan rambut asli milik model. Rambut asli

milik model ditata dengan bentuk tertentu sehingga membentuk sanggul model

top style, baik top simetris maupun asimetris.

1) Prinsip Penataan

Sebagaimana dalam penataan sanggul top style yang telah dibahas

dalam materi terdahulu, maka dalam penataan rambut panjang top style pun

terlebih dahulu perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut.

a) Analisis bentuk rambut, bentuk wajah, dan bentuk leher

b) Usia

c) Kepribadian

d) Tipe penataan rambut

e) Teknik penataan rambut panjang

f) Desain penataan rambut panjang

g) Pola penataan rambut panjang

h) Pratata

Sebelum melakukan kerja penataan rambut panjang top style,

beberapa hal yang berkaitan dengan sanitasi, hygiene dan keselamatan

kerja,  perlu diingat kembali sebagaimana telah diuraikan dalam materi
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kegiatan belajar 4. Selain itu, ada  yang perlu diperhatikan berkaitan dengan

penataan yang akan dilakukan tersebut, seperti:

§ Penataan rambut disesuaikan dengan desain

§ Paham akan urutan yang harus dikerjakan

§ Rambut resistant perlu dipratata terlebih dahulu

§ Agar tidak kesulitan membentuk sasak dapat digunakan sedikit hair

spray terlebih dulu.

§ Memperhitungkan penyemprotan hair spray sebel;um rambut terbentuk

dengan benar.

§ Tidak melawan arah gelombang rambut yang telah terbentuk.

2) Langkah-Langkah Pengerjaan Penataan Rambut Panjang Top style

Dalam melakukan penataan rambut panjang, perlu mencermati desain

yang dikehendaki serta panjang rambut client yang akan dikerjakan. Desain

yang rumit, pasti membutuhkan waktu yang lebih lama daripada desain

yang sederhana. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk memperhitungkan

waktu yang diperlukan dalam mengerjakan sanggulnya. Dengan demikian,

client dapat memahami lamanya waktu untuk mengerjakan penataan rambut

sesuai desain tersebut.

Sebelum memulai langkah-langkah penataan sanggul top style, terlebih

dahulu melakukan:

a) Persiapan, meliputi:

 (1) Area kerja, yakniruang dan  perabot yang diperlukan.

(a) Alat, yakni perlengkapan peralatan yang masih dalam kondisi

baik dan siap digunakan

(b) Bahan, yakni bahan-bahan yang diperlukan dan masih dalam

keadaan baik

(2)  Pribadi, yakni persiapan diri dalam melakukan penataan sehingga

tidak mengganggu selama melakukan penataan. Persiapan diri itu

meliputi:

(a) melepas perhiasan yang dapat mengganggu kerja



Penataan Sanggul Modern Pola Top style

Bidang Keahlian Tata Rambut 63

(b) memakai pakaian kerja atau pakaian yang sopan

(c) menggunakan sepatu yang terasa nyaman untuk melakukan

kerja penataan

(3)  Persiapan model, yaitu membantu model dalam hal:

(a) Melepas perhiasan model yang dikenakan

(b) Memasang handuk kecil atau cape pada sekeliling bahu

(4) Melakukan konsultasi model dan analisis. Desain model dengan

pola top style dapat dilihat pada gambar 2.31, dengan pola parting 3

bagian (lihat gambar 2.32)

Gambar 2.31 Desain penataan rambut panjang pola top style (a) tampak
samping, (b) tampak belakang, (c) tampak depan

Gambar 2.32. Pola parting 3 bagian

b) Proses Kerja Penataan Rambut Panjang Top style

Untuk melakukan penataan rambut panjang, terlebih dahulu rambut

dipratata. Selanjutnya, melepaskan rol set dan menghilangkan kekusutan

dan ikal setelah di rolset dari atas ke bawah. Pada bagian dalam rambut

(a) (b) (c)
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dilakukan penyikatan dari bawah ke atas. Adapun langkah selanjutnya

adalah:

(1) Parting rambut menjadi 3 bagian.

Setelah di parting, jepit bagian

depan (parting 1 dan 2). Bagian

puncak belakang (parting 3) diikat

dengan gelang karet. (Lihat Gambar

2.33). Parting dibuat serapi mungkin

untuk memudahkan pengerjaan per

bagian rambut tersebut, tanpa harus

mengambil rambut di bagian

lainnya.

(2) Bungkus rambut bagian belakang yang diikat gelang karet  tersebut

dengan hairnet. Bentuk menjadi sanggul di puncak dengan menutup

gelang karet dan jepit dengan penjepit lidi (Lihat gambar 2.34)

Gambar 2.34  Bentuk Sanggul dari Rambut Panjang (a) Tampak
Depan dan (b) Tampak Samping

Jepitlah rambut yang telah dibentuk sanggul tersebut dengan rapi dan

kuat, dengan tidak memperlihatkan jepitnya, sehingga bentuk

sanggulnya terlihat menarik.

(3) Rambut bagian depan kanan dan kiri disasak. Rapikan dan bentuklah

jambul dengan bantuan penjepit bebek terlebih dahulu. Rambut yang

tersisa ditarik ke belakang menutupi sebagian telinga. Temukan di

(a) (b)

Gambar 2.33 Parting 3
bagian
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tengah belakang dan jepit dengan penjepit lidi menyatu dengan

sanggul rambut panjang tersebut (Lihat gambar 2.35).

Penyasakan dilakukan selapis demi selapis. Jangan sampai ada

yang tertinggal sehingga hasilnya berlubang.

 Pada saat menjepit sanggul rambut panjang dengan rambut

lainnya, usahakan serapi mungkin agar tidak terlihat jepit lidinya.

Selanjutnya rapikan pula rambut bagian depan tersebut.

(4) Semprotkan hair spray pada penataan rambut panjang secara

keseluruhan sambil melakukan kontrol terhadap kerapian penataan

(Lihat gambar 2.36). Untuk rambut-rambut kecil yang masih terlepas

dapat disatukan dengan bantuan harnal lembut.

Gambar 2.36 Rambut yang Telah Dirapikan (a) Tampak Depan
dan (b) Tampak belakang

(a) (b)

Gambar 2.35 Penataan Depan yang Menutup
Sebagian Telinga
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(5) Pasang ornamen rambut yang telah dipilih di depan sanggul rambut

panjang. Dalam memasang ornamen, meletakkannya tidak harus di

depan sanggul. Hal itu bergantung pada jenis dan bentuk

ornamennya.

(6) Lakukan koreksi hasil untuk melihat apakah penataan sanggul top

style  yang dikerjakan sudah tampak rapi secara keseluruhan.

(7) Pasang kembali perhiasan model yang dilepas sebelumnya.

(8) Hasil akhir penataan sanggul top style (Lihat Gambar  2.37 ).

Gambar 2.37 Hasil Akhir Penataan Rambut Panjang

3) Berkemas

  Tugas terakhir setelah selesai melakukan pekerjaan penataan rambut

adalah berkemas. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan suasana seperti

sediakala. Dalam berkemas, yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Mengembalikan alat dan kosmetik pada tempatnya semula

b) Membersihkan area kerja

c) Merapikan ruang praktik
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c. Rangkuman  7

Penataan rambut panjang adalah tindakan untuk memperindah

bentuk rambut dengan menggunakan rambut sendiri sesuai desain yang

dibuat dengan mempertimbangkan panjang rambut client.

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan perlu

memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a)

penataan rambut disesuaikan dengan desain, b) paham akan urutan yang

harus dikerjakan, c) rambut resistant perlu dipratata terlebih dahulu, d) agar

tidak kesulitan membentuk sasak dapat digunakan sedikit hair spray

terlebih dulu, e) memperhitungkan penyemprotan hair spray sebelum

rambut terbentuk dengan benar, f) tidak melawan arah gelombang rambut

yang telah terbentuk.

d. Tugas 7

1) Buatlah kelompok dengan anggota 3 orang, desainlah penataan rambut

panjang pola top style, dari panjang rambut sepinggang

2) Lakukan latihan penataan sesuai desain Anda

3) Buatlah laporan langkah-langkah penataan rambut panjang pola top style

tersebut, waktu yang digunakan, dan kesulitan yang dihadapi

e. Tes Formatif 7

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

1) Berikut ini termasuk prinsip penataan, kecuali.....

a. usia                c. desain penataan

b. pola penataan d. persiapan alat

2) Pratata dalam penataan rambut diperlukan terutama untuk rambut.....

a. panjang c. pendek

b. resistant d. keriting
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3) Penataan rambut panjang pola top style bentuknya adalah.....

a. penataan diatas sebelah kiri c. penataan atas di tengah

b. penataan diatas sebelah kanan       d. a, b, dan c semua benar

4) Dibawah ini yang termasuk proses kerja dalam langkah penataan sanggul

top style.....

a. koreksi hasil

b. mengelompokkan alat sesuai jenis

c. mengelompokkan alat sesuai bahan dasar

d.  melakukan Hygiene sanitasi

5) Penyasakan harus dilakukan dengan......

a. tarikan yang kuat c. Selapis demi selapis sesuai blocking

b. cepat dan penuh d. Arah yang bebas

II. Lingkari B bila pernyataan tersebut anda anggap benar, dan S bila

salah.

1)  B – S  Front style adalah penataan rambut yang menitik beratkan pada

daerah belakang kepala.

2) B - S Top style merupakan penataan rambut yang menitik beratkan

pada daerah dahi

3) B – S  Teknik yang digunakan dalam penataan rambut panjang, adalah

dengan dan tanpa sasak

4) B – S Manfaat cape dalam penataan adalah untuk melindungi pakaian

dari kosmetik

5) B – S  Penataan rambut yang menitik beratkan pada daerah dahi, disebut

fantasy style
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III. Lengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang benar.

1) Salah satu faktor yang mempengaruhi desain sanggul top style, adalah

…

2) Mempertimbangkan teknik penataan rambut panjang termasuk ………

3) Yang perlu dihindari sebelum yakin rambut yang dibentuk telah halus

adalah ………….

4) Manfaat cape dalam penataan rambut panjang adalah ………………..

5) Penyikatan rambut bagian dalam dilakukan dari ....................................

f. Kunci Jawaban 7

I. 1)  d. persiapan alat

2) b. resistant

3) d. a, b, dan c semua benar

4) a. Koreksi hasil

5) c. Selapis demi selapis sesuai blocking

II. 1)   S

2) S

3) B

4) B

5) S

III.  1) Kesempatan

2) Prinsip penataan

3) Memberi hair spray terlalu banyak

4) Melindungi badan/pakaian dari kosmetik

5) Bawah keatas kepala
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BAB III

EVALUASI

A. Evaluasi Kognitif

I.  Berilah tanda (X) untuk pilihan jawaban yang benar

1. Penataan sanggul modern adalah bentuk sanggul yang dapat mengambil

bentuk dari modifikasi……….

a. sanggul penataan gala c. sanggul tradisional

b. penataan daerah d. a, b dan c semua benar

2. Pola penataan rambut modern dan modifikasi dibagi menjadi…..

a. 4 macam c. 6 macam

          b. 5 macam d. 7 macam

3. Faktor yang mempengaruhi desain sanggul top style, dikelompokkan

dalam…..

a. 4 kelompok c. 6 kelompok

b. 5 kelompok d. 7 kelompok

4. Sisir yang diperlukan untuk  parting rambut adalah……..

     a. sisir bergigi besar c. sisir berekor

     b. sisir garpu d. sisir sikat

5. Alat yang digunakan untuk membungkus rambut untuk  membentuk sanggul

adalah……

             a. pincurl c. harnal besar

                b. hairnet d. harnal kecil

6. Alat yang digunakan untuk penataan sanggul top style adalah sebagai

berikut, kecuali ……..

a. hair dryer c. razor

b. pincurl d. sisir garpu



Penataan Sanggul Modern Pola Top style

Bidang Keahlian Tata Rambut 71

7. Ornamen pada sanggul top style dalam pemasangannya dilakukan…….

 a. pada saat penataan c. setelah penataan

b. sebelum penataan d. sebelum atau setelah penataan

melihat keperluan

8. Penataan sanggul top style dapat diartikan…..

          a. memasang sesuatu pada rambut  c. tindakan untuk memperindah bentuk

rambut bagian puncak kepala

 b. menyisir dan mengikat rambut d. tindakan untuk menghaluskan

rambut bagian belakang kepala

9. Untuk membentuk buckle, diperlukan bahan…..

a. hair dresser c. hair gel

b. hair tonic       d. hair spray

10.Memasang cape termasuk dalam persiapan……

a. pribadi c. alat

b. model d. operator

11.Dalam mendesain rambut panjang pola top style perlu

mempertimbangkan….

        a. jenis rambut c. bentuk leher

        b. warna rambut d. bentuk telinga

12.Sisir yang diperlukan untuk menata dan menghaluskan hasil sasakan yang

telah terbentuk adalah………

               a. sisir bergigi besar c. sikat sasak

      b. sisir garpu d. sisir bertangkai

13.Sanitasi dan hygiene dalam penataan rambut panjang adalah dengan…….

a. melindungi wajah dengan topeng         c. mengelompokkan alat sesuai

bahan dasarnya

      b. melakukan pratata d. tidak membuka jepit dengan

gigi
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14.Berikut ini termasuk prinsip penataan, kecuali………

   a. usia                                  c. desain penataan

   b. pola penataan                  d. persiapan alat

15. Pratata dalam penataan rambut diperlukan terutama untuk rambut

a. panjang c. pendek

b. resistant d. keriting

II. Lingkari  B untuk pernyataan yang benar, dan lingkari S untuk

pernyataan yang salah

1.  B – S  Tipe penataan gala merupakan penataan untuk pesta besar

2. B – S   Penataan sanggul top style asimetris merupakan tindakan

memperindah rambut dengan pola rambut di puncak kepala

3. B – S   Desain sanggul top style yang dibuat menggembung disamping dan

bagian depan diberi jambul simetris  cocok untuk heart-shape face

4. B – S  Desain sanggul top style yang dibuat buckle di bagian tengkuk

cocok untuk model dengan leher panjang

5.  B – S  Color spray merupakan bahan yang dapat digunakan dalam

penataan sanggul top style

6.  B – S  Hair shine dalam pemakaiannya digunakan sebelum hair spray

7. B – S Ornamen yang digunakan pada penataan rambut sehari-hari

dibatasi oleh   warna

8. B – S Ornamen yang digunakan untuk penataan rambut remaja cenderung

pada mode terbaru

9. B – S  Langkah-langkah penataan sanggul top style diawali dengan

melakukan pratata

10.  B – S  Pemakaian hair spray dalam penataan sanggul top style berfungsi

untuk mempercepat penataan
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11. B – S    Pada bentuk leher panjang, desain penataan pola top style yang

cocok adalah  dengan    membentuk buckle menjuntai dari bagian

kening

12. B – S    Pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum mendesain

penataan rambut panjang adalah bentuk wajah, bentuk badan dan

jenis rambut

13. B – S  Clippers merupakan alat yang digunakan dalam penataan rambut

panjang top style

14. B – S Jarak untuk menyemprotkan hair spray ke rambut  ± 20 cm

15.  B – S  Teknik yang digunakan dalam penataan rambut panjang, adalah

dengan dan tanpa sasak

Lengkapi kalimat dibawah dengan jawaban yang benar

1. Desain sanggul top style dengan bentuk ramping dan diberi jambul dibagian

depan cocok untuk ………………………………………

2. Manfaat setting lotion dalam penataan rambut adalah untuk ………..

3. Tidak adanya aturan yang pasti dalam pemasangan ornamen adalah penataan

pada  sanggul …………………………..

4. Untuk menghilangkan ikal setelah di roll set, sebelum penataan rambut

terlebih dulu perlu dilakukan ……………………………………………

5. Bahan yang akan digunakan sebaiknya dikelompokkan sesuai …………..

6. Ciri bentuk wajah oblong adalah ……………………………….

7. Panjang rambut dapat dikategorikan menjadi berapa kelompok, dan sebutkan

apa saja …………………………………….

8. Salah satu faktor yang mempengaruhi desain sanggul top style selain bentuk

wajah, bentuk leher, dan usia adalah ……

9. Mempertimbangkan teknik penataan rambut panjang termasuk ………

10. Manfaat cape dalam penataan rambut panjang adalah ………………..
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IV. Evaluasi Kinerja

 Desainlah penataan sanggul top style untuk wanita dewasa, selanjutnya lakukan

penataan sanggul pola asimetris sesuai desain pada model, dengan waktu 90 menit

mulai dari persiapan sampai berkemas.
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FORMAT

LEMBAR KERJA PRAKTEK

Nama :

Kelas :

Hari/Tanggal :

Materi Pelajaran :

NO KEGIATAN KETERANGAN

1 Persiapan

a. Alat yang diperlukan

    …………………….    ………………………..

    …………………….    ………………………..

    …………………….    ………………………..

    …………………….    ………………………..

b. Bahan kosmetik yang diperlukan

……………………

……………………

……………………

……………………

2 Pemilihan ornamen

………………………………………………..

3 Gambar desain penataan
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4 Langkah penataan

1.

2.

3.

4.

5.

dst.

5 Berkemas

………………..

………………..

………………..
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FORMAT PENILAIAN

LEMBAR KERJA PRAKTEK

PENATAAN SANGGUL MODERN/PENATAAN RAMBUT PANJANG

No Aspek yang dinilai Nilai Maks. Skor

1 Persiapan

a. Area kerja

 b. Alat, lenan, bahan

 c. Pribadi

d. Klien

10

2 Pelaksanaan

a. Ketepatan menentukan desain

b. Ketepatan menggunakan alat

c. Ketepatan menggunakan bahan

d. Kecekatan bekerja

e. Ketepatan memilih teknik penataan

f. Ketepatan melakukan proses kerja

g. Kemampuan berkomunikasi

35

3 Hasil kerja

a. Halus dan rapi

b. Kesesuaian desain dengan model

c. Pemakaian ornamen

45

4 Berkemas 5

5 Ketepatan waktu 5

B. Format Penilaian

Penilain 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

melalui desain dan penataan sanggul. Skor pada penilaian akhir yang dapat
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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 dua, sehingga skor tertinggi yang diperoleh adalah 30

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

mendapat skor dua, sehingga skor tertinggi yang diperoleh adalah 30

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 5, persiapan skor tertinggi 10, pelaksanaan skor tertinggi 35, hasil

kerja skor tertinggi 45, berkemas skor tertinggi 5 dengan menggunakan

skala penilaian sebagai berikut.

No Aspek yang dinilai Penilaian

1 Waktu yang dipergunakan untuk penataan sanggul

mulai dari persiapan sampai berkemas 75 menit

5 = bila waktu yang digunakan 75 menit

4 = bila waktu yang digunakan 76 - 80  menit

3 = bila waktu yang digunakan 81 – 85 menit

2 = bila waktu yang digunakan 86 - 90 menit

1 = bila waktu yang digunakan lebih dari 90 menit

5 - 4 – 3 – 2 -1

2 Persiapan kerja, dilakukan mulai dari persiapan ruang

sampai persiapan klien dengan waktu 10 menit

10 = bila persiapan ruang rapi dan bersih, alat dan

bahan lengkap, model memakai cape, dan klien

siap dalam melakukan penataan dalam waktu 10

menit

 9 = bila persiapan lengkap atau ada salah satu dari

bagian persiapan kurang dengan waktu yang

digunakan 11 – 15 menit

 8 = bila persiapan lengkap atau ada dua dari bagian

10 – 9 – 8 – 7 -

6
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yang kurang dengan waktu yang digunakan 16 –

20 menit

   7 = bila persiapan lengkap atau ada tiga dari bagian

persiapan yang kurang dengan waktu yang

digunakan 21 – 25 menit

   6 = bila persiapan lengkap atau ada empat dari bagian

persiapan kurang dengan waktu yang digunakan

26 – 30 menit

3 Ketepatan menentukan desain sesuai antara analisis

bentuk wajah dan leher dengan model dengan waktu 15

menit

5 = bila ada kesesuaian antara desain dengan keadaan

model dengan waktu 15 menit

4 = bila ada kesesuaian antara desain dengan keadaan

model dengan waktu 16 - 20 menit

3 = bila ada kesesuaian antara desain dengan keadaan

model dengan waktu 21 - 25 menit

2 = bila desain kurang sesuai, dengan waktu lebih dari

25 menit

1 = bila desain tidak sesuai, dengan waktu lebih dari 25

menit

5 - 4 – 3 – 2 -1

4 Alat digunakan sesuai fungsinya dengan tepat dan

benar

5 = bila alat-alat yang diperlukan digunakan dengan

tepat dan benar dalam mengoperasikannya

4 = bila ada salah satu alat yang diperlukan kurang

tepat digunakan atau kurang benar dalam

mengoperasikannya

3 = bila ada dua alat yang diperlukan kurang tepat

5 - 4 – 3 – 2 -1
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digunakan atau kurang benar dalam

mengoperasikannya

2 = bila ada tiga alat yang diperlukan kurang tepat

digunakan atau kurang benar dalam

mengoperasikannya

1 = bila lebih dari tiga alat yang digunakan tidak tepat

dalam mengoperasikannya

5 Pemilihan bahan kosmetik benar, penerapannya tepat,

digunakan sesuai dengan kebutuhan

5 = bila pemilihan bahan kosmetik benar,

penerapannya tepat, digunakan sesuai dengan

kebutuhan

4 = bila menentukan bahan kosmetik benar,

penerapannya tepat, tetapi kurang digunakan sesuai

dengan kebutuhan

3  = bila menentukan bahan kosmetik benar, dan

digunakan sesuai dengan kebutuhan

2 = bila menentukan bahan kosmetik benar.

1 = bila salah dalam pemilihan dan pemakaian

5 - 4 – 3 – 2 -1

6 Kecekatan bekerja dilihat dari kelincahan gerakan

dalam proses kerja dengan hasil yang baik

5 = Gerakan tangan dan badan lincah dalam melakukan

kerja dengan hasil yang baik

4 = Gerakan tangan lincah dalam melakukan kerja

dengan hasil yang baik

3 = Gerakan badan lincah dalam melakukan kerja

dengan hasil yang baik

2 = Gerakan badan lincah dalam melakukan kerja

dengan hasil kurang baik

1 = Gerakan lambat, hasil kurang baik

5 - 4 – 3 – 2 -1



Penataan Sanggul Modern Pola Top style

Bidang Keahlian Tata Rambut 81

7 Teknik penataan digunakan secara tepat pada setiap

bagian rambut yang dikerjakan

5 = bila membentuk model penataan menggunakan

teknik penataan yang tepat

4 = bila ada satu bagian yang kurang tepat dalam

menerapkan teknik penataan

3 = bila ada tiga bagian yang kurang tepat dalam

menerapkan teknik penataan

2 = bila ada tiga bagian yang kurang tepat dalam

menerapkan teknik penataan

1= bila lebih dari tiga bagian yang kurang tepat dalam

menerapkan teknik penataan

5 - 4 – 3 – 2 -1

8 Proses kerja dilakukan secara berurutan dari penyisiran

sampai terbentuknya penataan rambut

5 = bila mulai dari menyisir sampai membentuk

dilakukan dengan urutan yang benar

4 = bila urutan proses kerja benar, satu kali

mengerjakan perbagian tidak urut

3 = bila urutan proses kerja benar, tetapi mengerjakan

perbagian tidak urut

2 = bila urutan proses kerja kurang benar, tetapi

mengerjakan perbagian dilakukan dengan urut

1 = bila proses kerja maupun mengerjakan perbagian

dilakukan tidak urut

5 – 4 – 3 – 2 -

1

9 Komunikasi dilakukan dengan lancar dan tepat dalam

menghadapi klien

5 = bila terjalin komunikasi yang lancar, akrab dan

menyenangkan klien

4 = bila terjalin komunikasi dengan akrab

5 – 4 – 3 – 2 -

1
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3 = bila komunikasi terjadi sekali-kali saja

2 = bila komunikasi terjadi sebatas kepentingan

operator

1 = bila tidak terjalin komunikasi

10 Hasil kerja terlihat halus, rapi dan menarik

20 = bila hasil kerja penataan halus, rapi dan menarik

15 = bila hasil kerja penataan halus dan rapi

10 = bila hasil kerja penataan halus tetapi kurang rapi

5  = bila hasil kerja penataan rapi tetapi kurang halus

1 = bila hasil kerja kasar dan tidak rapi

20- 15 – 10 – 5

- 1

11 Model penataan 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

12 Pemakaian ornamen dilakukan dengan tepat, serasi dan

menarik

10 = bila penempatan ornamen tepat, serasi dan

menarik

7,5 = bila penempatan ornamen tepat dan serasi

5 = bila penempatan ornamen tepat, tetapi kurang serasi

1 = bila penempatan ornamen tidak tepat dan tidak

serasi

10 – 7,5 – 5 - 1

13 Berkemas dilakukan dengan mengembalikan alat dan

bahan pada tempatnya semula, membersihkan area

kerja dan merapikan perabot dan 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

5 - 4 – 3 – 2 -1
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semula, area kerja bersih, ruang dan perabot kurang

rapi

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

Kunci Jawaban

I.  Pilihan Ganda

1. d. a,b dan c semua benar

2. b. 5 macam

3. a. 4 kelompok

4. c. sisir berekor

5. b. hairnet

6. c. razor

7. d. sebelum atau setelah penataan  melihat keperluan

8. c. tindakan untuk memperindah bentuk rambut bagian puncak kepala

9. c. hair gel

10. b. model

11. c. bentuk leher

12. c. sikat sasak

13. c. mengelompokkan alat sesuai  bahan dasarnya

14. d. persiapan alat

15. b. resistant
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II.  Pernyataan Benar - Salah

1. S

2. S

3. B

4. B

5. B

6. S

7. B

8. B

9. B

10. S

11. S

12. S

13. S

14. S

15. B

III. Isian

1. Wajah panjang

2. Mempermudah dan menguatkan penataan

3. Modern

4. penyikatan

5. urutan pemakaian

6. Wajah terlihat sempit

7. 3 kelompok, panjang sebahu, sepunggung, sepinggang.

8. Kesempatan

9. Prinsip penataan

10. Melindungi badan/pakaian dari kosmetik



Penataan Sanggul Modern Pola Top style

Bidang Keahlian Tata Rambut 85

DAFTAR PUSTAKA

Andrean, Johnny. Depth Academy Course. Sekolah Rambut dan Make Up.
Jakarta: Johnny Andrean.

........................... . Depth Comp. Make-Up. Sekolah Rambut dan Make Up.
Jakarta: Johnny Andrean.

Bariqina,E.dan Ideawati,Z. 1999. Perawatan dan Penataan Rambut. Yogyakarta:
Adi Cita.

Chitrawati, 1993. Dasar-Dasar Trampil tata Rias Rambut. Jakarta: Karya Utama

Ervina, Juli 2003. majalah Perkawinan.

Kusuma Dewi, dkk. 1999. Pengetahuan dan Seni Tata rambut Modern. Jakarta:
Yayasan Insani

Sari Ayu, .... . Diktat Kursus Memotong dan Menyanggul, Surabaya : Sari Ayu

Tim Fakultas Tenik UNESA, 2001. Menata Pola Sanggul Puncak. Jakarta :
Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.


