KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada TuhanYang Maha Kasih atas
penyertaanNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Penyususnan skripsi ini.
Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar
sarjana Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Program Studi Pendidikan
Tata Rias Fakulktas Teknik Universitas Negeri Medan.
Skripsi ini berjudul “Hubungan Pengetahuan Koreksi Rias Wajah dan
Pemilihan Kosmetik Terhadap Hasil Rias Wajah Panggung Siswa Tata
Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin” , yang disusun sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana.
Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih
sedalam-dalamnya kepada Dra. Yetti Pangaribuan ,M.Pd, selaku Dosen
Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu , arahan , bimbingan
dan saran yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. Teristimewah
kepada Ayahanda Sabungan Sijabat dan Ibunda Lince Simorangkir yang tak henti
mengukir doa dan terus memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di
Universitas Negeri Medan. Berbagai pihak yang telah memberikan baik materi,
dukungan dan informasi dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu pada
kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis
mengucapkan terimakasih kepada:
1. Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd, selaku dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Medan.
2. Dr. Dina Ampera , M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan
Keluarga Universitas Negeri Medan dan Dosen Pembimbing Akademik
yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis selama
perkuliahan.
3. Dra . Siti wahidah , M.Si, selaku Ketua Prodi Pendidikan Tata Rias
Universitas Negeri Medan dan Dosen penguji (Narasumber) yang telah

iii

banyak memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana
penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini .
4. Dra. Lina Pangaribuan ,M.Pd, selaku Dosen Penguji (Narasumber) yang
telah banyak memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana
penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini .
5. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan khususnya
Jurusan Pendidikan Tata Rias yang telah memberikan bimbingan kepada
penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Beringin yang bersedia menerima saya
melakukan penelitian di SMK Negeri 1 Beringin.
7. Ucapan terimakasih kasih yang tak henti juga penulis ucapkan kepada
abang-abang yang ikut serta memberi Doa dan dukungan.
8. Teman- teman yang telah memberikan doa dan dukungan yang ikut serta
dalam penyusunan skripsi ini ( Betaria, Katarina, Nining, Ditha, dewi
Bayu, Wisri) dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu
terkhusus jurusan Tata rias 2012.
9. Kepada Jonatan Ambarita yang telah membantu penulis dalam segala
urusan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelesaian Skripsi
ini baik isi maupun tata bahasa penulisan proposal ini. Maka dari itu penulis
mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan
Skripsi ini.

Medan,

November 2016

Linsani Aprina Sijabat
5123344016
iv

