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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

segala rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kesempatan dan hikmat 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.Skripsi ini berjudul “Penerapan 

ModelPembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan 

Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Perawatan Kulit Wajah 

Bermasalah  Secara Manual di Kelas XI Jurusan Tata Kecantikan Kulit 

SMK Negeri 8 Medan”. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, baik isi dan tutur bahasanya. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini 

penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat 

bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak berupa doa, dukungan moril 

,informasi dan materi. Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan 

banyak terimakasih kepada: 

1. Ibu Dra.Sulistiawikarsih, M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan waktu, nasihat, arahan, serta petunjuk kepada penulis 

dari awal hingga akhir skripsi ini dengan baik. 

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

Universitas Negeri Medan 

3. Bapak Prof.Dr.Sumarno,M.Pd sebagai Pembantu Dekan I yang telah 

memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian. 
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4. Ibu Dra.Lelly Fridiarty, M.Pd sebagai Ketua Jurusan Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga. 

5. Ibu Dr.Dina Ampera, M.Si, sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga dan sekaligus penguji yang telah banyak 

membimbing memberi masukan dalam skripsi ini. 

6. Ibu Dra.Siti Wahidah, M.Si selaku ketua Prodi Tata Rias yang banyak 

memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis. 

7. Ibu Dra.Haslinda Agustina, M.Si sebagai dosen Pembimbing Akademik yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama 

duduk di bangku kuliah. 

8. Ibu Dra. Lina Pangaribuan, M.Pd sebagai Penguji Skripsi yang telah banyak 

memberi arahan dan nasihat kepada penulis. 

9. Bapak/Ibu Dosen Serta Tim Dosen di lingkungan Universitas Negeri Medan, 

khususnya di Fakultas Teknik, yang telah menyumbangkan ilmu dan 

pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan. 

10. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha FT Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan bantuan. 

11. Pihak SMK Negeri 8 Medan yang telah memberikan saya izin untuk 

mengadakan observasi dan penelitian. 

12. Teristimewa kepada orangtua saya tercinta, ayahanda ST. A S. Siagian dan 

Ibunda J. Ambarita yang telah membina, mendidik, dan memberikan 

dukungan dan semangat kepada saya sampai sekarang. 

13. Kakak dan adaik-adikku tersayang (Kakak Helmi, Adik Yossy dan Ruben) 

yang menjadi motivasi buat saya menjadi adik dan kakak yang terbaik. 
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14. Semua keluarga, terutama opung saya tercinta yang selalu memberikan doa 

dan semangat. Semoga sehat selalu dan panjang umur. 

15. Rekan-rakan Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga khususnya 

stambuk 2009 dan kakak stambuk 2008 terima kasih atas motivasi dan 

semangat yang diberikan buat saya, semoga sukses dan tetap semangat. 

16. My dear Ivantri Sitinjak dan sahabat-sahabat Sri Rezeki Siregar, Elida 

Situmorang, Kak Merry Wanda Aritonang, Rom Andriani dan semua teman-

teman yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan 

satu-persatu. 

Untuk itu, penullis dengan segala kerendahan hati memohon maaf atas 

segala keterbatasan yang ada. Semoga hasil penelitian ini bermanaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju keberhasilan dalam 

dunia pendidikan. Akhir kata penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada 

semua pihak yang terlibat. Tuhan Yesus Memberkati. 
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