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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esayang telah berbelas kasihan 

memberi berkat dan memampukan penulis dapat menyelesaikan prososal ini 

dengan judul: “Hubungan Pengetahuan Tata Rias Wajah Terhadap 

Pemilihan Kosmetik Pada Guru-Guru Di Yayasan Pondok Pesantren

Amaliyah Desa Karang Gading ”. 

Adapun proposal ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan mencapai 

Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan.Penulis 

telah berusaha seoptimal mungkin dalam penulisan skripsi ini walau 

mungkinskripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun tutur 

bahasanya, dan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun untuk perbaikan dikemudian hari.

Dalam kesempatan ini peneliti dengan segala ketulusan dan kerendahan 

hati mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Dina Ampera, M.Si. ketua Jurusan PKK Sekaligus Sebagai Dosen 

Penguji.

2. Ibu Dra. Dwi Diar Estelita, M.Pd sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis 

sehingga skrifsi ini dapat selesai.

3. Ibu Dra. Rohana Aritonang,M.Pd sebagai dosen Pembimbing Akademik yang 

telah banyak memotivasi, memberi semangat kepada penulis selama masa 

perkuliahan dan sekaligus sebagai dosen penguji.
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4. Ibu Dra. Siti Wahidah, M.Si Sebagai Ketua Prodi Tata Rias Yang Selalu 

Memberi Semangat Dan Dukungan dalam pembuatan proposal Skrifsi. 

5. Ibu Dra. Lelly Fridiarty, M.Pd. Yang Selalu Memberi semangat, dukungan 

dan masukan dalam perbaikan proposal. Sebagai Dosen Penguji

6. Ibu Hj. Husnah selaku orang tua saya yang bukan hanya memberi materi juga 

memberi dukungan, semangat dan doa yang tak ada hentinya.

7. Terima kasih buat Faridah ismail, Nurhasanah ismail, M.Mukhtar ismail, M. 

Saleh ismail sebagai kakak dan abang saya yang memberi dukungan dan doa’a

8. Terima kasih juga buat adek-adek saya Asiani ismail, Hendrik ismail yang 

selalu memberi dukungan dan motivasi buat kakak.

9. Terima kasih juga buat teman-teman ku yuan, lelan supinah, kak elia dan uki 

yang selalu memberi dukungan dan motivasi buat maaf jika yang lain tidak 

dapat disebutkan.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya 

kepada dosen yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

  Medan, 02 Januari 2015

Penulis
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  NIM 508343038


