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NYA disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik. Disertasi ini ditulis dalam rangka 

memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar doktor pada Program Studi  

Teknologi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang berjudul 

“Pengembangan model pembelajaran pendidikan karakter bagi calon master guide 

berbasis hypercontent”. 
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oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada 
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Dr. Nadiroh, M.Pd, beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi 
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terima kasih kepada Koordinator Program Studi S3 Teknologi Pendidikan Bapak Dr. 

Moch. Sukardjo, M.Pd, juga kepada dosen dan staf administrasi Program Pascasarjana 
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Program Studi S3 TP angkatan 2017 yang telah membantu penulis hingga dapat 

menyelesaikan disertasi ini.  
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Terima kasih penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda tercinta, yang telah 

melahirkan dan mendidik penulis, terima kasih kepada Istri tercinta Junivke Susana 
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semangat dan motivasi dengan tulus dalam penyelesaian studi ini.  

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Gereja Masehi 

Advent Hari Ketujuh Jemaat Pulomas Jakarta atas bantuannya selama penulis 

melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian disertasi ini.   

Penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan (my geng), Dr. 
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membantu penulis dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala 

dukungan moril dan materil sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.  Penulis berharap 

semoga semua jasa baik tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan yang Maha 

Esa dan semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan 
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