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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Alloh SWT atas segala 

rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada  penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penelitian ini. Dan tidak lupa kita panjatkan Shalawat serta salam 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wasalam,  yang telah 

menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya dan untuk berbuat kebajikan, dan 

tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya dan sampai kepada kita selaku 

umatnya yang selalu mengharapkan safa’atnya. Aamiin. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Siliwangi. Skripsi ini berisi tentang “Program Pelatihan Tata 

Kecantikan Kulit Untuk Meningkatkan Kemandirian Berwirausaha Studi Kasus 

Pada Lulusan LKP Yuwita Kota Tasikmalaya”. 

Peneliti mampu menyelesaikan skripi ini dengan perjuangan dan atas pihak-

pihak yang telah memberikan  bantuan, bimbingan, semangat, petunjuk serta 

dorongan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Siliwangi sehingga 

dapat menyelesaikan skripsi ini.Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa 

hormat dan terimakasih kepada: 

1. H. Adang Danial, Drs., M.Kes. selaku Dosen Pembimbing 1 terimakasih 

atas motivasi, waktu dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan, 

arahan, dan masukan, kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini. 

2. Dr. Lilis Karwati, Dra.,M.Pd. selaku Dosen Pembimbing 2 terimakasih atas 

motivasi, waktu dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan, arahan, 

dan masukan, kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini. 

3. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Masyarakat yang telah 

memberikan ilmu yang sangat berarti dan ilmu yang penulis terima akan 

penulis pergunakan dengan sebaik-baiknya. 

4. Pemilik Lembaga Pelatihan Tata Kecantikan Kulit (LKP) Yuwita yang telah 

memeberikan izin penelitian. 

5. Seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu 

kelancaran penelitian ini. 
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6. Kedua orang tua Bapak Encep dan Ibu Masidah yang telah memberikan 

dukungan, baik secara moral dan material, semangat dan doa yang selalu 

dipanjatkan untuk anaknnya agar senantiasa diberi kemudahan dalam 

pembuatan skripsi. 

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, 

memberikan dukungan, semangat dan doa dalam pembuatan skripsi 

            Peneliti tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua 

pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk 

menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun peneliti tetap berharap skripsi ini akan 

bermanfaat bagi semua ihak yang membacanya. 

 

                                                                   

Tasikmalaya, 20 Juni 2020 
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