
ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis Munajatkan kehadirat Allah SWT 

yang 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 dibahas penulis dalam penulisan skripsi ini tentang 

“Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis IDI (Instructional Development 

Institute) Pada Mata Pelajaran Perawatan Tangan dan Mewarnai Kuku Siswa 

Kelas X SMK Negeri I Beringin”. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan 

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

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya teristimewa kepada 

Ayahanda Saidiman dan Ibunda Anna Deliana Siregar yang selalu memberikan 

limpahan kasih sayang, doa, motivasi, perhatian, kasih sayang, 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 

Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. 

 



iii 
 

3. Ibu Dr. Dina Ampera, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga Unimed sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis.. 

4. Ibu Dra. Siti Wahidah, M.Si, selaku ketua program studi pendidikan tata rias. 

5. Ibu Dra. Riana Friska Siahaan, M.Pd, Selaku dosen pembimbing akademik 

yang telah membimbing penulis selama menjalani program akademik. 

6. Ibu Dra. Lelly Fridiarty, M.Pd dan ibu Dra. Marnala Tobing, M.Pd,  selaku 

dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan 

skripsi ini. 

7. Bapak dan ibu dosen beserta staff pegawai jurusan Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga yang telah memberikan bantuan kepada penulis. 

8. Bapak Ilyas, M.Pd selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Beringin, Ibu Retni 

Tri Ramasari, S.Pd, selaku guru bidang studi perawatan tangan dan mewarnai 

kuku kelas X dan seluruh bapak/ibu beserta staff pegawai SMK Negeri 1 

Beringin  yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. 

9.  Teristimewa adik – adik tersayang Riski Angraini dan Elma Triana Putri yang 

selalu memberikan limpahan kasih sayang, doa, motivasi, dorongan, dan 

semangat yang tak ternilai.  

10. Teman – teman SMP dan SMA Nurul ‘Ilmi yang telah memberikan dukungan, 

doa dan motivasi kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini 

11. Teman teman seperjuangan mahasiswa pendidikan tata rias ekstensi dan 

reguler 2011 (Khairani, Kasih, Irma, Rilin, Renny)  serta semua pihak yang 

tidak dapat disebutkan satu – persatu untuk dukungannya kepada penulis. 



iv 
 

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

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

kepada penulis, kiranya Allah SWT membalas semua kebaikan. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna adanya baik dalam segi 

penulisannya maupun dari segi ilmiahnya. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan 

kemampuan, pengalaman dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis menerima 

segala kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun guna 

penyempurnaan penulisan karya ilmiah dikemudian hari.   

 

Medan,      Maret 2016 

Penulis, 

 

 

Purnama Sari 

Nim. 5113344022 

 


