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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah 

Swt sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Peranan Kader 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Memberdayakan Perempuan 

Melalui Program  Pelatihan Tata Rias Di Kelurahan Lalang Kota Tebing Tinggi”. 

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Untuk 

penyelesaian skripsi ini penulis berusaha, baik itu tenaga maupun pikiran. Penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan materinya. 

Kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi 

ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sekian dan 

terima kasih. 

 

        Medan,    April 2017 

        Penulis 

 

        Mela Khairani Harahap 

        NIM.1121171003 
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Ucapan Terima Kasih  

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah 

Swt yang telah memberi kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda Fahmi 

Harahap dan Ibunda Suryani yang telah mengorbankan waktu, tenaga, materinya kepada 

penulis, serta mencurahkan keringatnya untuk membekali penulis sejak dibangku pendidikan 

hingga sampai penulis memperoleh gelar sarjana. Semoga pengorbana Ayah dan Ibunda tidak 

sia-sia. Aamiin. 

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan.  

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan Bidang Akademik FIP UNIMED 

sekaligus dosen penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

membimbing dan mengarahkan penulis selama ini dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini serta dosen pembimbing akademik penulis yang telah meluangkan waktu 

selama perkuliahan. 

4. Bapak Drs.Elizon Nainggolan M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan 

dan Kepegawaian FIP UNIMED. 

5. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FIP 

UNIMED. 

6. Ibu Dra. Rosdiana, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang telah 

memberikan kemudahan dalam pengurusan skripsi. 



iv 
 

7. Bapak Dr. Sudirman, SE, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP 

UNIMED Sekaligus Dosen penguji penulis yang telah banyak mengarahkan penulis 

dalam menyelesaikan skripsi. 

8. Bapak Prof. Dr.Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku dosen penguji penulis yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis 

selama ini dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

9. Ibu Sani Susanti, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama ini dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini.   

10. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNIMED yang telah memberikan 

ilmunya selama perkuliahan serta kak Surya Indrawati, M.Pd dan seluruh staf pegawai 

yang telah banyak membantu dalam hal surat menyurat.  

11. Bapak Hadi Supeno, SE selaku Lurah Di Kelurahan Lalang Kota Tebing Tinggi, dan Ibu 

Afrida Ainun Selaku Ketua PKK Kelurahan Lalang Kota Tebing Tinggi yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian di Kelurahan 

Lalang Kota Tebing Tinggi telah berpartisipasi dalam melakukan penelitian skripsi ini.  

12. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orangtuaku ayahanda Fahmi 

Harahap dan Suryani, S.Pd yang telah memberikan dukungan, doa, semangat, serta cinta 

kasih yang begitu luar biasa kepada penulis selama ini.  

13. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kakak dan adik tercinta Feny 

Wulandary Harahap dan Fery Hamka Nasution S.Pd dan  

Yulia Anggraini Harahap serta yang selalu memberi dukungan doa, semangat, dan cinta 

kasih serta penghiburan yang sangat luar biasa kepada penulis sehingga penulis lebih 

bersemangat menyelesaikan skripsi ini.  
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14. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada nenek Hj. Habibah Damanik yang 

selalu mendoakan, dan memberi semangat kepada penulis. 

15. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat tersayang Tria Nur Ismayana 

S.Pd yang selalu ada walaupun berjauhan telah memberi dukungan doa dan semangat 

serta penghiburan selama ini kepada penulis 

16. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Team Dayung Ilmu Desa Perlis dan 

Sahabat Dayung Ilmu Desa Perlis Noni Afifah S.Pd. Irhamdani S.Pd, Muhammad El-

Alawi S.Pd, Ridho Prawira S.Pd, Fikry Rizky yang selalu ada dan siap membantu 

penulis dan selalu memberikan dukungan, doa dan semangat serta selalu menghibur 

penulis selama ini sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.  

17. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat sekaligus adik Tersayang Lia 

Apriliani, Atika Rahma Lubis dan Indri Syahrawati yang memberikan semangat kepada 

penulis.  

18. Terakhir kepada teman-teman seperjuangan bimbingan dan semasa PKL di SKB 

ASAHAN ( Irma Tamba S.Pd, Dhita Rahiswari S.Pd, Fitri Mariani S.Pd, Rosmey 

Marpaung S.Pd, Ridho Prawira S.Pd,) terima kasih atas informasi, doa, dukungan, 

semangat, dalam menyelesaikan skripsi dan terkhusus buat teman seperjuangan PLS 

stambuk 2012 Reguler dan Ekstensi serta adik-adik stambuk yang telah memberi 

pengalaman dan pelajaran selama perkuliahan.  

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan terbuka terhadap saran dan kritik sehingga 

dapat menambah wawasan dan jangkauan pemikiran dalam memperbaiki dan meningkatkan 

mutu skripsi ini. 

Medan, 20 April 2017 

Penulis, 
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