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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih 

dan lagi maha penyayang  atas segala limpahan karunianya, sehingga Penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan pengetahuan 

kewirausahaan dengan  Motivasi Dalam Bidang Bisnis Online”. Skripsi ini 

merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan guna memperoleh 

gelar Sarjana pada Program Studi Tata Rias Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Medan. 

Penulis merasakan kebaikan Allah yang luar biasa melalui orang-orang 

yang Dia tempatkan dalam kehidupan Penulis, mulai dari masa menjalani 

perkuliahan,penelitian, sampai dengan penyusun skripsi ini. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

UNIMED. 

2. Ibu Dra. Lelly Fridiaty, M.Pd selaku Ketua Jurusan PKK Fakultas 

Teknik UNIMED. 

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

Fakultas Teknik UNIMED dan sekaligus dosen pembimbing yang 

telah banyak memberikan masukan yang bersifat membangun dari 

awal hingga akhir guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. 

4. Narasumber (Ibu Dra. Nikmat Akmal M.Pd dan Ibu Dra.Marnala 

Tobing M.Pd dan Ibu Dr. Dina Ampera M.Si) yang sudah banyak 

memberikan masukan yang bersifat membangun dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

5. Kepala Sekolah, SMK Pemda Lubuk Pakam T. Lisya Afrida Sinar, 

S.Pd  dan guru serta staf yang sudah membantu Penulis selama 

penelitian. 

6. Teristimewa ucapan terima kasih penulis kepada kedua orang tua 

tercinta, Ayahanda Marhaman Lubis yang selalu memberikan 
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dukungan dan doa pengajaran sehingga membuat penulis mengerti 

perjuangan, ketulusan dan keihklasan dalam hidup, serta ibunda 

tercinta Khairani yang telah memberikan doa, kasih sayang serta 

perhatian dan kesabaran yang sangat besar kepada penulis. 

7. Abang dan adik tercinta (Rizali Lubis S.Pd dan Ali Marzuki Lubis) 

terimakasih buat dukungan dan bantuan kalian di setiap saya 

membutuhkan sesuatu atau menemui kesulitan. 

8. Sahabatku NiQiWiTiSi (mencay,widenk,ntiss,nandesiska) yang selalu 

bisa jadi tempat berbagi cerita serta berkeluh kesah. 

9. Para teman-teman seperjuangaku Tata Rias 2009. Bebeb srikk S.Pd, 

lisek S.Pd, okty aer S.Pd, kak dina S.Pd, toman, kak jow, silvi reg, kak 

atid, ucip mambow, kak yol,kak anik,maknov, tiwik, saridon, gita, 

yang selalu memberi semangat saat saya merasa putus asa. 

10. Kakak stambuk Tata Rias  angkatan 2008 (Lusi Haloho S.Pd, Mey 

Alsih S.Pd,) 

11. Para responden (siswa-siswi) yang telah membantu penelitian ini 

dengan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner/angket 

penelitian. 

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu, Penulis mengharapkan masukan yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi 

perkembangan ilmu kecantikan. 
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