
KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

karena telah melimpahkan anugrah dan karuniaNya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yangberjudul “Hubungan Penguasaan Teori Koreksi 

Wajah Dengan Praktek Rias Wajah Pada Siswa Kelas XI Tata Kecantikan SMK 

Negeri 8 Medan T.A 2011/2012” Penulis menyadari banyak kekurangan baik dari 

segi isi, susunan maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.Besar harapan 

penulis agar hasil studi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya. 

Selama perkuliahan sampai dengan tersusunnya skripsi ini, penulis banyak sekali 

menerima dukungan moril, materi dan spiritual yang tidak ternilai harganya. 

Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Bapak Prof. Abdul Hamid K. M.Pd selaku Dekan Fakultas Teknik beserta 

jajarannya. 

2. Ibu Dra. Lelly Fridiarty, M.Pd selaku Ketua Jurusan PKK sekaligus sebagai 

dosen penguji yang telah memberikan saran yang bermanfaat. 

3. Ibu Siti Wahida, M.Si selaku Ketua Prodi Tata Rias. 

4. Ibu  Dra Adikhairani, M.Si  selaku dosen pembimbing akademik sekaligus 

sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran yang bermanfaat. 

5. Ibu Dra. Lina Pangaribuan M.Pd sebagai dosen pembimbing skripsi yang 

sangat membantu penulis dan telah memberikan bimbingan, saran serta 

motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk tetap semangat selama 

perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Dra.Marnala Tobing  M.Pd selaku dosen penguji yang telah memberikan 

saran yang bermanfaat bagi penulis. 

7. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan UNIMED telah banyak memberikan ilmu 

pengetahuan selama dalam perkuliahan. 



8. Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Medan dan Keluarga besar SMK Negeri 8 

Medan yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan dan pengumpulan 

data penelitian. 

9. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Pematang Siantar dan Keluarga besar SMK 

Negeri 3 Pematang Siantar yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan 

dan pengumpulan data penelitian. 

10. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta ayah H. Chairulsyah Lubis  dan 

Ibu Hj. Yulismar tiada hentinya memberikan doa, cinta, semangat dan 

harapan serta nasehat kepada penulis. 

11. Abang tercinta M. Alfin Soekri Lubis MM, dan kakak tercinta Hafnizah 

Ainum Lubis Sos yang selalu memberikan dukungannya selama ini. 

12. Rekan-rekan mahasiswa PKK khususnya stambuk 2008 (Parsem, Ade 

Berliana, Mey alsih, Septalina, Sadiansyah) dan teman-teman lain yang selalu 

memberi semangat dan dukungan kepada penulis selama ini. 

13. Poppy Ismaya Putri, Bella athira, Taufik Tanjung, Taufik Akbar sahabat 

terbaik yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. 

14. Tengku Muhammar Khadafy teman penambah semangat yang selalu 

mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis. 

15. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan dukungan dan perhatian. 

Akhir kata penulis mengucapkan Terima kasih kepada semua pihak yang 

telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima segala 

kritik dan saran yang dapat membantu untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga 

hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.Damai sejahtera bagi kita 

semua. 
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Habibah Hanim Lubis  


