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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT, 

yana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana 

pendidikan di jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Program Studi 

Pendidikan Tata Rias Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. 

Adapun dalam hal ini yang dibuat penulis dalam skripsi ini berjudul 

“Hubungan Pengetahuan  Perawatan Wajah Dengan  Pemilihan  Kosmetik  

Perawatan Kulit Wajah  Siswa  Kelas  XI Jurusan Tata Kecantikan Kulit SMK 

Negeri 1 Beringin”.  

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat 

terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

penulis menyampakan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya teristimewa 

kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Atan  abdurrahman dan Ibunda Supiah 

yang selalu memberikan semangat,  limpahan kasih sayang, do’a, motivasi, 

perhatian, semangat dan  pengorbanan yang tak ternilai selama pendidikan sampai 

selesainya skripsi ini. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :  

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

Unimed . 
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Teknik Unimed . 
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4. Ibu Dra. Siti Wahidah, M.Si selaku Ketua Prodi Pendidikan Tata Rias 

Fakultas Teknik UNIMED sekaligus Dosen penguji yang telah banyak 

membantu memberikan  masukan  guna  penyempurnaan  dalam  pelaksanaan  

penelitian dan pembuatan skripsi ini. 

5. Ibu Dra. Marnala Tobing, M.Pd sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah banyak membantu,mengarahkan,membimbing dan meluangkan 
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waktunya untuk memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan dalam 

pelaksanaan penelitian dan pembuatan skripsi ini. 

6. Ibu Dra. Juliarti, M.Si,  selaku Dosen penguji yang telah banyak memberikan 

arahan dan bimbingan kepada penulis. 

7. Ibu Dra. Rohana Aritonang, M.Pd, selaku Dosen penguji yang telah banyak 

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. 

8. Seluruh staff pengajar dan tata usaha di lingkungan Jurusan Pendidikan Tata 

Rias Unimed Medan.  

9. Teman Seperjuangan Ramadhani, Nanda Putri Hamid Damanik  dan 

Almarhuma. Riski Fadhillah Siregar dan seluruh teman Prodi Pendidikan 

Tata Rias Regular & Ekstensi 2012. 

Terimakasih  atas dukungan, doa, dan motivasinya. Penulis tidak dapat 

membalas semua jasa, bantuan, kebaikan, dan pengorbanan yang diberikan 

kepada penulis, kiranya Allah SWT membelas semua kebaikan. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna adanya baik dalam segi 

penulisannya maupun dari segi ilmihanya. Hal ini disebabkan adanya 

keterbatasan, kemampuan, pengalaman dan pengetahuan penulis. Untuk itu, 

penulis mengharapkan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi perkembangan ilmu 

kecantikan.  
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