
i 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji 

syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahNYA, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan slah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Tata Rias S1 pada Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Medan. 

 Teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda Dr. 

Irsan Rangkuti, M.Pd dan Ibunda Rahmayanti Siregar, S.Pd yang selalu 

memberikan dorongan dan motivasi serta berkorban demi kesuksesan dan 

kebahagiaan anak-anaknya. 

 Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang 

dihadapi penulis namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari 

berbagai pihak terutama Ibu Dra. Siti Wahidah, M.Si selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang penuh perhatian dan kesabaran dalam membimbing dan memotivasi 

penulis untuk menyempurnakan penelitian yang dilakukan.  

 Dalam kesempatan ini  penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak atas bantuan maril serta doa dalam penulisan skripsi ini , terkhusu penulis 

ucapkan kepada :  

1. Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul M.Pd, selaku dekan Fakultas Teknik 

UNIMED. 

2. Ibu Dr. Dina Ampera, M.Si selaku ketua jurusan PKK Tata Rias Fakultas 

Teknik UNIMED. 



ii 
 

3. Ibu Dra. Rohana Aritonang, M.Pd selaku  Dosen Pembimbing Akademik 

serta selaku dosen penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan serta 

motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi. 

4. Ibu Dra. Fatma Tresno Ingtyas, M.Si selaku dosen penguji yang sudah 

banyak memberikan masukan yag bersifat membangun dalam 

penyelesaian skripsi ini serta selaku Sekertaris jurusan PKK Fakultas 

Teknik UNIMED. 

5. Ibu Dra. Sulistiawikarsih, M.Pd selaku dosen penguji yang sudah banyak 

memberikan masukan yag bersifat membangun dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

6. Bapak Ilyas, M.Pd selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Beringin yang 

memberi izin penelitian, Ibu Novika Rahmadani, S.Pd dan Ibu Retni 

Triramasari, S.Pd selaku guru kelas X dan XI yang memberikan masukan, 

bimbingan selama penelitian di SMK Negeri 1 Beringin. 

7. Seluruh Dosen PKK dan staf pegawai terima kasih atas saran, petunjuk 

serta arahan dalam proses yang telah dilakukan penulis demi kelancaran 

menyelesaikan skripsi. 

8. Untuk yang kakak tersayang Khairunnisa Rangkuti, S.E, M.SE dan adik 

Ahmad Munawar Rangkuti, terima kasih untuk doa, motivasi, dukungan, 

kasih sayang, perhatian yang diberikan demi kesuksesan penulis. 

9. Teman seperjuangan pada Pendidikan Tata rias Balqis Husna Rizky, Dewi 

Kemala Sari dan Siti Fauziah Lubis yang selalu ada untuk menyemangati 

dan memberikan motivasi anatara satu sama lain.  



iii 
 

10. Keluarga besar mahasiswa Reguler dan Ekstensi 2012 Tata Rias 

UNIMED, serta seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu. 

Penulis  menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi 

ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari 

pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca untuk 

kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dunia 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

Medan,  28 juni  2016 

Penulis, 

 

 

Isma Maisarah Rangkuti 

5123144014 

 

 

 

 

 

 

 

 


