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24. Bidang Tata Kecantikan Rambut

DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS

BIDANG TATA KECANTIKAN RAMBUT SESUAI KKNI LEVEL II

SIKAP DAN

TATA NILAI

Mengaktualisasi karakter dan kepribadian manusia

Indonesia

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di

dalam menyelesaikan tugasnya

3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang

baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta

tanah air serta mendukung perdamaian dunia

4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial

dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat

dan lingkungannya

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,

kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan

original orang lain

6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki

semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa

serta masyarakat luas

7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung

jawab sebagai seorang Hair Stylist, dengan selalu

memperhatikan serta menjaga norma hukum dan

norma sosial yang berlaku

8. Menghayati nilai sikap seorang ahli kecantikan

rambut (hair stylist) yang mengutamakan kesehatan



(rambut dan kulit rambut) baik pada jangka pendek

maupun jangka panjang, sebagai dasar dalam

meningkatkan kecantikan kulit

KEMAMPUAN

DI BIDANG

KERJA

Mampu melaksanakan serangkaian tugas

pencucian/perawatan rambut sesuai keinginan klien,

serta mampu membuat empat jenis sanggul modern dari

hairpiece, standar prosedure operasi yang berlaku dan

etika penata rambut, dan dengan memperhatikan

keamanan dan keselamatan klien meliputi.

1. Menerjemahkan keinginan klien dalam perawatan

kulitkepala dan rambut

2. Memilih bahan dan alat perawatan kulit kepala dan

rambut yang sesuai dengan jenis kulit kepala dan

rambut

3. Melakukan pencucian rambut untuk menghasilkan

kulit kepala dan rambut yang bersih, nyaman, dan

segar

4. Melakukan perawatan kulit kepala dan rambut

menjadi bersih dan sehat

5. Melakukan pembilasan hasil perawatan kulit kepala

dan rambut

6. Melakukan pengeringan rambut dengan pengering

genggam

7. Melakukan penataan sanggul hairpiece

8. Membersihkan alat, sisa bahan, dan area kerja



PENGETAHUAN

YANG

DIKUASAI

Mampu menguasai pengetahuan faktual dan

operasional dasar perawatan kulit kepala dan rambut,

membuat empat sanggul modern dengan hairpiece serta

prinsip-prinsip K3 mencakup.

1. Pengetahuan faktual tentang jenis dan kelainan kulit

kepala dan rambut

2. Pengetahuan faktual tentang jenis, manfaat, dan

3. Bahaya dari bahan dan alat perawatan rambut.

Teknik penggunaan dan perawatan bahan dan alat

peralatan rambut

4. Teknik penanganan bahaya dalam penanganan

rambut yang diakibatkan salah penggunaan bahan

dan alat

5. Pengetahuan faktual tentang operasional dasar

perawatan rambut normal

6. Pengetahuan faktual tentang disain empat jenis

sanggul modern dari hairpiece

7. Teknik pembuatan empat jenis sanggul modern dari

hairpiece

8. Pengetahuan faktual tentang higienis, sanitasi, dan

Etika penata rambut

9. Prinsip-prinsip komunikasi efektif dengan atasan,

sejawat dan klien

10. Pengetahuan faktual tentang jenis bahaya dan

prosedur penanganan bahaya di area kerja sesuai

prinsip K3

HAK DAN

TANGGUNG

JAWAB

1. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaannya

merawat kulit kepala dan rambut, membuat empat

sanggul modern dengan hairpiece secara mandiri

dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan

kerja

2. Mampu bekerjasama dengan para pemangku



kepentingan

3. Mampu membimbing pekerja baru dan pekerja

magang


