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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Analisis Faktor 

Pemberhentian Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau (BAM) 

Untuk Sekolah Dasar Di Kota Payakumbuuh, Sumatera Barat” Ini untuk memenuhi 

salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Pendidikan Tata Rias Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Jakarta. 

 Terselesaikannya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, 

sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat 

penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang 

telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak 

langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya 

hormati: 

 

1. Dr. Uswatun Hasanah, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Jakarta.  

2. Dr. Jenny Sista Siregar, M.Hum selaku koordinator Program studi Pendidikan 

Tata Rias Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta sekaligus dosen 

pembimbing I. 

3. Dra. Lilis Jubaedah, M.Kes selaku Penasihat Akademik Pendidikan Tata Rias 

Angkatan 2015 Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta sekaligus dosen 

pembimbing II. 

4. Ibu dan Bapak  Dosen Pendidikan Tata Rias Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Jakarta, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan 

hingga penulisan skripsi ini terselesaikan. 

5. Staff Tata Usaha dan Laboran Program studi Pendidikan Tata Rias Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Jakarta 

6. Terutama dan teristimewa kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai 

Mama, Papa dan adik-adik saya Muhammad Ikhsan Anshari, Muhammad 

Lutfi Alfitra dan Naura Zahwa Fadila yang telah memberikan dukungan, doa, 

semangat, dan kasih sayang yang tak terhingga sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan perkuliahan hingga akhir. 

7. Teman dekat Anggie Novalia yang selalu menemani saya mencari buku, 

bertemu pembimbing hingga malam, memberikan dukungan,semangat, doa 

terbaiknya selama proses penyusunan skripsi ini dan Difa Azila yang 

menghilang selama skripsi. 

8. Kepada Rahmad Budianto, Ana Annisa, Debby Azani, yang selalu bersedia 

menemani saya melakukan wawancara penelitian, Putri Aulia Tuzhara dan 

Sauci Rahma Refsya yang selalu bersedia membantu mengetik dan member 

dukungan agar saya tidak patah semangat. 
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9. Kepada Alci Zulham Efendi yang setia menunggu dan menemani saya selama 

4,5 tahun, selalu sabar mendengarkan keluh kesah saya setiap kali bimbingan, 

member semangat untuk belajar, memberi reward setiap kali hasil studi 

meningkat, dan menemani penelitian keluar kota untuk lancarnya penulisan 

skripsi ini. 

10. Kepada anggota UNI AREA dan PART IN yang telah member semangat, 

motivasi, bahkan cacian agar bisa lebih semangat dalam meraih gelar sarjana. 

11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Pendidikan Tata 

Rias Angkatan 2015 yang telah memberikan begitu banyak kenangan, berbagi 

keluh-kesah dan kebahagiaan bersama, menjadi pendengar baik, dan 

memberikan dukungannya kepada penulis selama proses penyusunan skripsi 

ini.  

 

 Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak dan apabila ada 

yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi 

yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan 

juga bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini 

semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan 

YME, Amin.  
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