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PANGKAS RAMBUT PRIA  
DENGAN MENGUNAKAN CLIPPER 

 
 

1. KOMPETENSI 

Mampu menjelaskan dan mempraktikan pemangkasan rambut desain 

2. SUB KOMPETENSI 

Menjelaskan dan mempraktikkan pemangkasan rambut pria dengan clippe 

3. MATERI 

CLIPPER 

a. Pengertian pangkas pria 

Tindakan mengurangi panjang rambut semula dengan teknik tertentu,adapun 

teknik yang digunakan dalam pemangkasan rambut pria alat yang digunakan 

selain gunting, juga ada teknik pemangkasan menggunakan clipper dan razor. 

Pemangkasan pria dibagi menjadi 2: 

1) Pemangkasan secara tradisional tanpa menggunakan alat listrik 

2) Pemangkasan secara modern menggunakan alat listrik 

b. Clipper 

Clippers adalah alat listrik atau baterai yang dioperasikan untuk memangkas 

rambut dengan menggunakan dua sisi pengerak terdiri dari sebuah pelat logam 

dengan gigi. Clippers digunakan terutama untuk memangkas rambut dengan  

dapat digunakan untuk membuat kemiringan yang sangat dekat dengan kulit 

kepala. 

c. Jenis Clipper 

1) Dengan kabel 

Clipper listrik yang beroperasi dengan menggunakan aliran listrik. Yang 

dilengkapi dengan sepatu yang disesuaikan dengan kepanjangan  rambut 

model. 
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2) Tanpa kabel 

Clipper listrik beroperasi dengan gaya magnetik dan miliki kepala yang tidak 

dapat di lepas 

 
d. Kegunaan clipper 

1) Untuk menghilangkan rambut sepenuhnya (besar untuk membersihkan 

tengkuk dan sekitar telinga). 

2) Untuk hairlines lancip menggunakan teknik clipper-over-sisir (Teknik ini 

sangat mirip dengan gunting-over-sisir, kecuali bahwa gunting bergerak sisi 

ke sisi seberang sisir daripada bawah ke atas). 

3) Ukuran bervariasi dari 1/8 inci sampai 1 inci 

 

e. Metode clipper 

1) Menggunakan clipper dengan arah berlawanan dengan pertumbuhan rambut. 
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2) Menggunakan clipper dengan arah pertumbuhan rambut. 

3) Mengunakan clipper dengan arah menyilang arus dan alur (biasanya 

digunakan pada bagian samping kepala. 

4) Menggunakan clipper dengan dipadukan dengan sisir. 

 

f. Tip mengunakan clipper 

1) Posisi badan harus berdiri tempat di belakang klien. 

2) Tempatkan mata pisau pada garis rambut. 

3) Jika menggunakan sisir  letakkan clipper pada atas sisir. 

 
4.  Alat/ Instrumen/ Aparatus/ Bahan: 

Alat Pemangkasan rambut dengan clipper 

NO NAMA ALAT KEGUNAAN 

1 Sisir Garpu Melepas kekusutan pada rambut 

2 Sisir Besar Melepas kekusutan pada rambut 

3 Sisir Sikat Menyikat Rambut 

4 Jepit Bergerigi Menjepit Rambut 

5 Sisir  Pangkas Melicinkan rambut ketika akan dipangkas 

6 Gunting pangkas Mengunting rambut 

7 Sisir Pratata Menata Rambut Setelah di blow 

8 Sisir ½ Blow Meberi volume pada rambut 

9 Sisir Blow penuh Memberi volume pada rambut 

10 Sikat badan Membersihkan leher dan badan dari sisa 

potongan rambut.                                                                                                                                           

11 Botol  Sprayer Tempat kosmetik Pratatas 

12 Hair Dryer dan Drow Cup Mengeringkan Rambut 

13 Razor Menipiskan rambut 

14 Gunting bergerigi Menipiskan rambut 

15 Clipper Menipiskan rambut pria 
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  Lenan atau Bahan 

NO NAMA LENAN KEGUNAAN 

1 Jas Kerja Melidungi baju dari kosmetik 

2 Handuk Kecil Mengeringkan rambut yang dicuci 

3           Cape pangkas Alas untuk pangkas agar baju tidak terkena 

sisa rambut potongan 

4 Cape Shampoing Alas leher dan badan waktu pencucian 

rambut 

 

b. Kosmetika Pemangkasan Rambut  

NO NAMA KOSMETIK KEGUNAAN 

1 Setting Lotion, Jelly, 

Settres 

Memudahkan penataan rambut 

2 Hair spray Menguatkan penataan rambut 

 

5. Keselamatan Kerja: 

a. Alat harus di sterilkan baik sebelum menggunakan ataupun sesudah 

menggunakan. 

b. Jangan menggunakan sisir yang patah giginya. 

c. Sesudah selesai memangkas ,potongan rambut harus segera disapu agar 

sisa rambut tidak berterbangan dan baru dilanjutkan dengan mengeringkan 

dan menata rambut. 

d. Sanitasi tangan alat dan lenan 

e. Alat dan lenan yang digunakan dalam keadaan layak untuk digunakan 

f. Cek kadarluasa kosmetik  

g. Beautican harus dalam keadaan rapi agar tidak menggau proses kerja 

h. Pada saat memangkas, posisi kepala klien harus lurus ke depan  

i. Posisi badan beatican harus mengikuti daerah rambut yang akan dipangkas 

j. Rambut harus dalam keadaan basah 

6. Langkah Kerja: 

a. Persiapan area kerja, alat, bahan, kosmetik, pribadi dan klien. 
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b. Menyisir rambut. 

c. Shampoing. 

d. Mengeringkan dengan handu atau towel dry. 

e. Membagi rambut atau parting 5 bagian. 

f. Persiapan pemangkasan rambut dengan menggunakan gunting. Mulai 

memangkas rambut 

1) Setelah dibasahi,sisir rambut sesuai belahan rambut yang diinginkan. 

Rambut siap untuk pemangkasan. 

2) Mulai pemangkasan pada tengah depan. Mulai pada partingan pertama 

lurus ke atas.Posisi tangan kita horisontal,letakkan kelingking pada dahi 

untuk pengontrol. Bagian atas dilakukan dalam 3 kali pengambilan untuk 

pemangkasan. 

3) Gunakan garis disain yang bergantian lanjutkan dengan pengambilan 

secara horisontal dengan mengerjakannya mengarah kebelakang 

sampai puncak kepala 

4) Kira-kira 2 jari dari puncak kepala,mulai bergeser dari rambut bagian 

depan untuk menahan panjang pada puncak kepala. 

5) Pindah pada bagian kanan dan teruskan pemangkasan dengan arah 

horisontal.Kerjakan dari depan hingga belakang. 

6) Selama pemangkasan pastikan kepala tegak lurus dan jari tangan kita 

melintang atau sejajar pada kepala selama pemangkasan.Ulangi pada 

bagian samping. 

7) Periksa dengan arah berlawanan dengan seksama 

8) Pindah pada bagian samping kanan dan ambil dengan parting 

vertical,dengan pengangkatan 90 dan letakkan jari kita deng posisi 

gradasi yang tinggi. 

9) Posisi vertikal dan pengangkatan 90 jangan sampai berubah selama 

kita mengerjakan pada sekeliling kepala ikuti area kepala. Letakkan 

tangan kita pada kepala untuk mengikuti lekuk kepala 

10) Kita periksa/cek bagian yang terlalu tebal atau menggembung dengan 

menggunakan sisir. 



PROGRAM STUDI TATA RIAS DAN KECANTIKAN 
JOB SHEET PANGKAS RAMBUT 

PANGKAS PRIA DENGAN CLIPPER 

 

11) Lanjutkan dengan teknik yang sama sampai pemangkasan bagian 

tengah belakang. Catatan : jika akan melanjutkan kerjakan dengan 

mengikuti garis lekuk kepala. 

12) Bagian tengah belakang kerjakan terakhir,sebelumnya lakukan 

pemangkasan yang sama pada sisi yang lain (samping kiri) 

13) Kerjakan pada bagian muka terlebih dahulu,kemudian cek supaya 

seimbang bentuknya. 

14) Perhatikan bagian sudut agar supaya sesuai dengan lekuk kepala 

15) Rapikan bagian sudut dan bagian pinggirnya dengan pengangkatan 90 

lakukan dari depan ke belakang. 

16) Ketika sampai pada puncak kepala,pangkas dengan menggabungkan 

tehnik yang ada. 

17) Sekarang mengelilingi sudut dibawah puncak kepala lakukan mengarah 

pada belakang 

18) Ulangi pada bagian samping.Catatan : kita dapat memilih mulai dari 

samping kemuka atau mengelilingi dari belakang kemuka 

19) Untuk merapikan dan menipiskan dimulai dari tengkuk.Gunakan dengan 

teknik sisir potong. 

20) Gunakan teknik yang sama pada bagian samping 

21) Sekarang tukar dengan menggunakan sisir potong dengan urutan yang 

lebih kecil ukurannya sehingga menghasilkan hasil potong yang lebih 

tipis. 

22) Lakukan pada bagian samping 

23) Untuk hasil yang lebih rapi gunakan clipper 

24) Rapikan bagian pinggir menggunakan clipper.Letakkan clipper pada kulit 

kepala untuk menghasilkan garis rambut yang natural sehingga 

menghasilkan kesan maskulin 

25) Untuk memberi kesan ringan pada rambut yang tebal 

26) Untuk penataan dapat menggunakan foam maupun wet look untuk 

membentuk kesan basah.Penataan dapat menggunakan sisir untuk 

kesan rapi maupun dengan tangan untuk mendapatkan kesan acak. 
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7. Lampiran 1:  
Pangkas Rambut Pria Menggunakan Clipper 
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Buat pembagian rambut. Dengan cara buat perpisahan tapal kuda sekitar 2 

inci(5 cm) di bawah puncak kepala, mulai dan berakhir di rambut depan). Sisir 

rambut di atas bagian depan 

 

Potong di mulai di daerah tengkuk, tempatkan sisir pangkas pada kulit kepala 

dan posisi gigi sisir atas. Sudut sisir pada kulit kepala 0-45 derajat, 

memungkinkan sesuai dengan bentuk alami dari kepala. Potong rambut yang 

meluas melalui gigi sisir  
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Pangkas bagian  belakang kepala, dengan  membentuk daerah dari tengkuk ke 

punggungan parietal. Kemudian, masih dengan menggunakan clipper over-

teknik sisir, memangkas rambut pada  kedua sisi belakang dari telinga ke 

telinga 

 

Menggunakan clippers dengan  geriginya pisau dibuat panjang pendek, 

pangkas masing-masing sisi dari sideburn ke punggungan  parietal. 
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Buat patokan di mahkota. Ukur jarak antara alis dan garis rambut alami untuk 

membuat patokan  untuk panjang di daerah mahkota jika klien ingin menjaga 

rambut mengenai mata. 

 

Pangkas rambut mengikuti patokan di mahkota dan Pangkas mengikuti bentuk 

kepala model 
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Pemangkasan pada daerah mahkota mengikuti patokan awal. Pada bagian 

depan diarahkan kebelakang mengikuti pola awal agar mendapatkan 

kepanjangan yang diiginkan khususnya kepanjangan pada daerah dahi. 

 

Pangkas  sekitar telinga. Menggunakan gunting atau clipper untuk 

mempersingkat waktu pada saat membentuk rambut di sekitar telinga dan 

godek 
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HASIL AKHIR PEMANGKASAN MENGGUNAKAN CLIPPER 
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Lampiran 2 

Cara Memangkas Rambut dengan teknik tekturisasi 
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Sebelum dipangkas rambutnya 

 

 

 

Setelah dibasahi,sisir rambut sesuai belahan rambut yang diinginkan. Rambut siap 

untuk pemangkasan. 
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 Mulai pemangkasan pada tengah depan. Mulai pada partingan pertama lurus ke 

atas.Posisi tangan kita horisontal,letakkan kelingking pada dahi untuk pengontrol. 

Bagian atas dilakukan dalam 3 kali pengambilan untuk pemangkasan. 

 Gunakan garis disain yang bergantian lanjutkan dengan pengambilan secara 

horisontal dengan mengerjakannya mengarah kebelakang sampai puncak kepala 

 Kira-kira 2 jari dari puncak kepala,mulai bergeser dari rambut bagian depan 

untuk menahan panjang pada puncak kepala. 

 Pindah pada bagian kanan dan teruskan pemangkasan dengan arah 

horisontal.Kerjakan dari depan hingga belakang. 

 Selama pemangkasan pastikan kepala tegak lurus dan jari tangan kita melintang 

atau sejajar pada kepala selama pemangkasan.Ulangi pada bagian samping. 

 Periksa dengan arah berlawanan dengan seksama 
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 Pindah pada bagian samping kanan dan ambil dengan parting vertical,dengan 

pengangkatan 90 dan letakkan jari kita deng posisi gradasi yang tinggi. 

 Posisi vertikal dan pengangkatan 90 jangan sampai berubah selama kita 

mengerjakan pada sekeliling kepala ikuti area kepala. Letakkan tangan kita 

pada kepala untuk mengikuti lekuk kepala 

 Kita periksa/cek bagian yang terlalu tebal atau menggembung dengan 

menggunakan sisir. 

 Lanjutkan dengan teknik yang sama sampai pemangkasan bagian tengah 

belakang. Catatan : jika akan melanjutkan kerjakan dengan mengikuti garis 

lekuk kepala. 

 Bagian tengah belakang kerjakan terakhir,sebelumnya lakukan pemangkasan 

yang sama pada sisi yang lain (samping kiri) 

 Kerjakan pada bagian muka terlebih dahulu,kemudian cek supaya seimbang 

bentuknya. 
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 Perhatikan bagian sudut agar supaya sesuai dengan lekuk kepala 

 Rapikan bagian sudut dan bagian pinggirnya dengan pengangkatan 90 lakukan 

dari depan ke belakang. 

 Ketika sampai pada puncak kepala,pangkas dengan menggabungkan tehnik 

yang ada. 

 Sekarang mengelilingi sudut dibawah puncak kepala lakukan mengarah pada 

belakang 

 Ulangi pada bagian samping.Catatan : kita dapat memilih mulai dari samping 
kemuka atau mengelilingi dari belakang kemuka 
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 Untuk merapikan dan menipiskan dimulai dari tengkuk.Gunakan dengan teknik 

sisir potong. 

 Gunakan teknik yang sama pada bagian samping 

 Sekarang tukar dengan menggunakan sisir potong dengan urutan yang lebih 

kecil ukurannya sehingga menghasilkan hasil potong yang lebih tipis. 

 Lakukan pada bagian samping 

 Untuk hasil yang lebih rapi gunakan clipper 

 Rapikan bagian pinggir menggunakan clipper.Letakkan clipper pada kulit kepala 

untuk menghasilkan garis rambut yang natural sehingga menghasilkan kesan 

maskulin 

 Untuk memberi kesan ringan pada rambut yang tebal 

 

 Untuk hasil yang lebih rapi gunakan clipper 

 Rapikan bagian pinggir menggunakan clipper.Letakkan clipper pada kulit kepala 

untuk menghasilkan garis rambut yang natural sehingga menghasilkan kesan 

maskulin 
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 Untuk memberi kesan ringan pada rambut yang tebal 

 

 Untuk penataan dapat menggunakan foam maupun wet look untuk membentuk 

kesan basah.Penataan dapat menggunakan sisir untuk kesan rapi maupun 

dengan tangan untuk mendapatkan kesan acak. 

 


