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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah

memberikan kesehatan, kehidupan serta menurunkan ilmu pengetahuan kepada

penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi yang

berjudul “Hubungan Penguasaan Teori Pengeringan Rambut Dengan Hasil

Praktek Blow Out Pada Siswa Kelas X Tata Kecantikan SMK Negeri 10 Medan

T.A 2012/2013” ini dengan semaksimal mungkin. Skripsi ini merupakan salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri

Medan.

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.

3. Ibu Dra. Siti Wahidah, M. Si selaku Ketua Prodi Pendidikan Tata Rias.

4. Ibu Dina Ampera, M. Si selaku sekretaris Jurusan PKK sekaligus sebagai

dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Penguji yang telah banyak

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

5. Ibu Marnala Tobing, M. Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

meluangkan banyak waktu ditengah-tengah kesibukan untuk memberikan

arahan dan bimbingan kepada penulis.

6. Ibu Dra. Rohana Aritonang, M. Pd selaku dosen narasumber yang telah

banyak memberikan arahan demi kebaikan skripsi ini.

7. Ibu Dra. Nurmaya Napitu, M. Si selaku dosen narasumber yang telah banyak

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis

8. Ibu Dessi Afianti, S. Pd selaku dosen saksi yang telah banyak memberikan

arahan demi kebaikan skripsi ini.
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9. Ibu Dian Maya Sari, S. Pd yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan,

masukan dan motivasi kepada penulis.

10. Bapak/Ibu dosen UNIMED, khususnya kepada dosen-dosen PKK Fakultas

Teknik yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama

dalam perkuliahan.

11. Kartika Nasution, SE selaku Administrasi Jurusan PKK yang telah banyak

membantu penulis selama dalam perkuliahan.

12. Ibu Dra. Dahlia Purba, MM selaku kepala sekolah SMK Negeri 10 Medan,

Ibu Susanti, S.Pd , ibu Elliana, S.Pd dan rekan-rekan guru Tata Kecantikan

serta Staf dan Pegawai lainnya yang telah membantu penulis selama

melaksanakan penelitian di SMK Negeri 10 Medan,

13. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Armansyah dan

Ibunda Sri Mariati yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, perhatian,

do’a, semangat, nasehat, arahan dan pengorbanan yang begitu besar sehingga

penulis dapat menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini dengan baik.

14. Saudara-saudariku yang tersayang Mhd. Ridwan dan Silvy Agustina serta

sanak saudara yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang

telah memberikan motivasi, do’a dan bantuan kepada penulis selama ini.

15. Teristimewa kepada Abangda tersayang Irwan Lubis yang selalu memberikan

do’a semangat dan dukungan kepada penulis selama ini.

16. Kepada seluruh teman-teman Jurusan PKK Prodi Tata Rias angkatan 2008,

khususnya Yuan, Putri, Ayie (Miswari), Habibah, Puspita, Ozy, teman-teman

Prodi Tata Busana 2008 khususnya Elvida dan Risma serta teman-temn

lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang penulis

dapatkan, dan semoga ilmu pengetahuan yang terdapat dalam skripsi ini dapat

menjadi amal jariah bagi penulis, Wassalam.

Medan, Januari 2013
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