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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah.SWT karena berkat 

Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Program Pelatihan Tata Rias Pengantin Dalam Peningkatan Pendapatan 

Keluarga” (Studi Pada Lulusan Angkatan 2010 dan 2014 di Lembaga Kursus 

dan Pelatihan (LKP) SUCSES, Desa Sukarapih, Kecamatan Sukarame, 

Kabupaten Tasikmalaya)”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah 

curahkan kepada Nabi Muhammad.SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, 

hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amiin. 

  Disadari sepenuhnya bahwa kemampuan dan pengetahuan penulis sangat 

terbatas, maka adanya bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak 

sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis 

mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada yang terhormat: 

1. Prof.Dr.H.Yus Darusman, Drs.M.Si, selaku dosen pembimbing I, yang 

telah meluangkan waktu dalam membimbing dengan penuh kesabaran, 

serta memberikan arahannya kepada penulis agar mampu 

melaksanakan skripsinya dengan baik. 

2. H.Adang Danial, Drs.M.Kes, selaku dosen pembimbing II, yang telah 

meluangkan waktu dalam membimbing dengan penuh kesabaran, serta 

memberikan arahannya kepada penulis agar mampu melaksanakan 

skripsinya dengan baik. 
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3. Drs. H.Syaefuddin, M.Si, selaku ketua jurusan pendidikan luar 

sekolah, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk membuat 

skripsi ini, sehingga diharapkan mampu menempuh gelar sarjana.  

4. H.Adjid Madjid, Drs, M.Pd, selaku wali dosen. yang telah memberikan 

motivasi, serta doa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 

5. Para dosen lain jurusan pendidikan luar sekolah, yang telah membantu 

penulis dalam memberikan motivasi serta waktunya untuk bisa sharing 

ilmu, pengalamannya selama diperkuliahan hingga akhir.  

6. Dr. H. Cucu Hidayat, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan. 

7. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir, M.S, selaku Rektor Universitas 

Siliwangi. 

8. Kedua orang tua, yang senantiasa memberikan do’a, motivasi serta 

dukungan baik moril maupun materil kepada penulis. 

9. Ibu Ida Rosida, selaku Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 

SUCSES yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh 

informasi-informasi, data penelitiannya disana. 

10. Instruktur, Lulusan-Lulusan LKP SUCSES angkatan 2010 dan 2014 

yang telah membantu sebagai sumber data penelitian ini. 

11. Gilang Kencana dan Dipati Kelana,  mereka adalah kakak terbaik yang 

telah memberikan support, nasihat dan do’anya kepada penulis selama 

penyusunan skripsi ini. 
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12. Iyus Rusmayadi, yang selalu memberikan semangat dikala suka 

maupun duka, serta do’anya kepada penulis sehingga mampu lebih giat 

dalam menyusun skripsi ini. 

13. Teman-teman sekelas angkatan 2014 (Maya, Rina, Siti Maya, 

Asmayandani, Lia, Mina, Leni, Fitri, Faridah, Dian, Azkya, Risa, Bu 

Ida, Tika, Isna, Teti, Endah, Yusi, Rizal, Gumilar, Pak Doni, Darus, 

Irfan, Iqbal, Awaludin, Aditya, Adji),  semoga kebersamaan kita 

menjadi kenangan terindah untuk menggapai kesuksesan dimasa 

datang dan semoga kita bisa lulus bersama, amiin. 

14. Adik-adik tingkat jurusan pendidikan luar sekolah yang telah 

memberikan semangat dan do’anya kepada penulis selama penyusunan 

skripsi ini. 

15. Teman sekosan (Desi, Yona, Elinda, Putri) yang telah memberikan 

support dan do’a kepada penulis. 

16. Teman terdekat ( Ajeng, Afiatin, Novi, Dika, dan Moza), yang telah, 

mendo’akan penulis selama penyusunan skripsi ini. 

17. Sahabat terbaik (Nisa, Dewi dan Sarah) yang selalu mendoakan 

penulis, serta memberikan motivasi yang baik bagi penulis selama 

penyusunan skripsi ini. 

18. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

karena kesempurnaan itu hanya milik Allah.SWT, manusia tak luput dari 

kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun 

sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

peneliti khususnya dan umumnya bagi khasanah ilmu pengetahuan. Amiin. 

 

                Tasikmalaya,  Januari 2018 
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