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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat 

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah 

satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Pendidikan di Universitas Negeri 

Medan,-dengan judul " HUBUNGAN MOTIVASI MENGIKUTI KURSUS 

TATA RIAS DENGAN PENGUASAAN PERAWATAN WAJAH (FACIAL) 

PADA PESERTA KURSUS DI TONY’S SALON MEDAN  

 Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan rintangan dan 

hambatan, namun dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan 

penulis dan bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat 

menyelesaikannya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada : 

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

UNIMED. 

2. Ibu Nurmaya Napitu, M. Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. 

3. Ibu Dra. Lelly Fridiarty, M.Pd. sebagai Ketua, Jurusan PKK,  

4. Dra. Marnala Tobing, M.Pd , Dra. Nurhayati Tanjung, M.Pd dan Dra. Dwi 

Diar Estelita, M.Pd selaku dosen dan yang telah banyak memberikan 

arahan dan bimbingan demi kebaikan skripsi ini. 

5. Bapak / Ibu dosen di lingkungan UNIMED, khususnya di Prodi 

Pendidikan Tata Rias Fakultas Teknik, yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan. 
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6. Ibu Hj. Tony Siti Namira, selaku Pemilik Tony Salon Daerah telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan uji coba 

instrumen penelitian di Pls Tony’s Salon. 

7. Ibu Dadek selaku tutor di PLS Tony’s Salon yang telah membantu penulis 

selama melaksanakan penelitian di Medan  

8. Khususnya penulis ucapkan terima kasih kepada suami tercinta dan anak 

menantu dan cucu yang mendampingi penulis dan memberikan semangat 

selama penulis menjalani pendidikan sehingga dapat menyelesaikan study 

ini, Adik-Adik saya tercinta serta saudara-saudaraku yang telah 

memberikan dukungannya. 

9. Teman seangkatan 2008 Prodi Tata Rias dan yang telah banyak membantu 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

 Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang penulis 

dapatkan baik waktu mengalami kesulitan maupun rintangan berupa aural dan 

pahala di akhirat kelak. Amin. 

 

Medan, September 2012  

Penulis 

 

 

Hj. Hasleini Lubis 
 

 

 


