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KATA PENGANTAR 

	

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat 

rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul “Pengembangan Video 

Dokumenter Mengenai Role Model yang Memiliki Employability Skills Untuk 

Peserta Didik Kelas XII IPS SMA Negeri 14 Jakarta” ini dapat diselesaikan. 

Skripsi ini dibuat sebagai pemenuhan sebagian syarat kelulusan dari 

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Jakarta. 

Peneliti menyadari sepenuhnya, terselesaikannya skripsi ini bukan 

semata-mata hasil kerja keras peneliti sendiri. Dukungan dari berbagai pihak, 

khususnya dari para pembimbing telah mendorong peneliti untuk segera 

menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan ucapan terima 

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak. 

Pertama, kepada Dr. Sofia Hartati, M.Si. dan Dr. Anan Sutisna, M.Pd., 

selaku Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Jakarta, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk 

melaksanakan uji coba instrumen dan sekaligus melaksanakan penelitian. 

Kedua, kepada Dr. Aip Badrujaman, M.Pd., selaku Ketua Program 

Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Jakarta, Eka Wahyuni, S.Pd., MAAPD., selaku Pembimbing Akademik, dan 

seluruh dosen Program Bimbingan dan Konseling yang telah membantu dan 
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memberikan ilmunya bagi peneliti yang selama ini mengikuti pendidikan. 

Ketiga, kepada Wening Cahyawulan, M.Pd., selaku pembimbing 

skripsi yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam memeriksa, serta 

mengarahkan hingga penelitian ini terselesaikan. 

Keempat, kepada pihak SMA Negeri 14 Jakarta, yang sudah 

memberikan kesempatan dan dukungannya untuk melakukan penelitian di 

sekolah tersebut, khususnya peserta didik kelas XII IPS. 

Kelima, kepada pihak SMK Satya Bhakti II, yang telah memberikan 

izin untuk produksi video dokumenter, khususnya Pak Ilham Fajar Satrio 

selaku narasumber yang telah bersedia membantu. 

Keenam, kepada tim produksi video dokumenter “Role Model yang 

Memiliki Employability Skills”, yang telah membantu seluruh kegiatan teknis 

dalam proses pembuatan video dokumenter. 

Ketujuh, kepada keluarga besar Program Studi Bimbingan dan 

Konseling FIP UNJ, yang sudah memberikan dukungan dan menjadi teman 

baik seperjuangan belajar di dalam maupun luar kampus. 

Kedelapan, kepada keluarga dan kerabat terdekat, yang selalu 

memberikan dukungan pada setiap proses belajar untuk terus mengekplorasi 

demi pengembangan diri menjadi lebih baik. 

Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya 

bagi civitas akademika Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih. 
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Jakarta, Januari 2019 

Peneliti, 

 

 

Andita Ratih


