
 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

 “Alhamdulillah”  segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga disertasi  ini 

dapat diselesaikan dengan baik. Karya tulis ini sebagai prasyarat  memperoleh gelar 

Doktor Teknologi Pendidikan Program Pascasarjana Teknologi Pendidikan 

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta. 

Penelitian yang berjudul “Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis 

Multimedia Interaktif Untuk Menstimulasi Keterampilan Komunikasi Dalam 

Materi Bahasa Inggris Pada Peserta Didik Taman Kanak-Kanak Bait Al 

Falah Pondok Ranji Ciputat” ini didasari oleh kebutuhan, keinginan, kesempatan 

dan panggilan  peneliti sebagai pendidik untuk berpartisipasi di dalam 

meningkatkan keterampilan komunikasi berbahasa Inggris pada peserta didik 

Taman Kanak-Kanak  melalui pengembangan model pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif.  

Rampungnya penulisan disertasi ini sangat disadari  penulis tidak terlepas 

dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan 

ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada : 

1. Ibu Prof. Dr. Hartati Muchtar, M.Pd selaku promotor atas bimbingan, 

petunjuk dan saran – saran yang diberikan mulai dari proposal penelitian 

sampai dengan penulisan disertasi. 

2. Bapak Prof. Dr. M. Atwi Suparman, M.Sc selaku Co Promotor yang tidak 

pernah bosan dan lelah membimbing, memotivasi, memberikan arahan dan 

masukan selama masa pendidikan. 

3. Prof. Dr. B.P. Sitepu, M.A. (Alm) selaku penguji Seminar Proposal atas 

bimbingan, kritikan, dan saran-saran yang diberikan selama masa 

pendidikan. 

4. Prof. Dr. Zulfiati Syahrial, M.Pd selaku penguji Seminar Proposal atas 

bimbingan, dukungan dan saran-saran yang diberikan selama masa 

pendidikan. 

5. Prof. Dr. Nurdin Ibrahim, M.Pd selaku penguji Seminar Proposal atas 

bimbingan, kritikan, dan saran-saran yang diberikan selama masa 

pendidikan. 

6. Prof. Dr. Diana Nomida Munir, M.Pd atas bimbingan, dukungan, dan saran-

saran yang diberikan selama masa pendidikan. 

7. Bapak Dr. Robinson Situmorang, M.Pd selaku promotor atas bimbingan, 

petunjuk, dukungan dan saran-saran yang diberikan. 

8. Bapak Dr. Ir. Rusmono sebagai ahli desain pembelajaran dalam mereview 

produk disertasi. 

9. Bapak Dr. Benny Agus Pribadi, M.A sebagai ahli multimedia interaktif dan 

ahli bahan ajar cetak dalam mereview produk disertasi. 

10. Ibu Prof. Dr. I G. A. K. Wardani, M.Sc.Ed. yang mendukung penuh penulis 

meneruskan pendidikan strata 3. 

11. Ibu Dr. Sri Tatminingsih, M.Pd sebagai ahli materi dalam mereview produk 

disertasi. 

12. Ibu Dr. Juhana, M.Pd sebagai ahli bahasa dalam mereview produk disertasi. 
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13. Semua Dosen Magister Pendidikan yang telah mengajar dan membimbing 

penulis selama kuliah di Universitas Negeri Jakarta. 

14. Saudara Norman Yusuf, Arif Rio Wibowo, Hasbi As Sidiq dan Faisal Iman 

sebagai team multimedia interaktif dan bahan ajar cetak yang dengan sabar 

dan tekunnya membantu merampungkan produk disertasi. 

15. Seluruh Staff Karyawan Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih untuk 

setiap bantuan dan kebersamaan yang terjalin selama ini. 

16. Semua Teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan bantuan 

kepada penulis. Terima kasih untuk kebersamaan yang luar biasa indahnya. 

17. Bapak Ir. Edwin Kurniawan dan Ibu Ir. Lukitasari sebagai pemilik sekolah 

Bait Al Falah Pondok Ranji Ciputat.  

18. Ms. Yuanitha, S.S, sebagai Kepala Sekolah Bait Al Falah yang dengan 

penuh kesabaran dan kebaikan memberikan konribusi yang luar biasa 

bagus. 

19. Ms Erni Kurniasih, S,Pd dan Ms Yati, S.Pd sebagai Wali kelas TK B 1 dan 

Ms Fatma Dessy Khaleda, S.Pd dan Ms. Dewi Mutmainnah Prima Rizkika, 

S.Pd sebagai wali kelas TK B 2 yang telah memberikan kontribusi dan 

kerjasama yang baik selama peneliti melakukan penelitian. 

20. Keluarga besar Buyut. Subhanallah! Endless bond! 

21. Orang tua dari subyek penelitian peneliti dari Sekolah Bait Al Falah, yang 

telah memberikan kesempatan, kerjasama, kontribusi, dukungan dan 

semangat kepada peneliti di dalam menyelesaikan disertasi ini. 

22. Bapak Kusnadi, Dip. TESL (Alm) Ketua Yayasan Pendidikan Harpa atas 

bimbingan, arahan, kritik dan saran. 

23. Bapak Ladjuris, SH (Alm) dan Ibu Feraisma Hamid. Orang tua penulis. No 

one can ever replace them. Endless love. 

24. Saudara Kresna Ramanda, S.E dan saudara Fachry Romanza, S.Hum, 

M.Hum  yaitu adik-adik penulis yang telah dengan setia selalu bersama 

dalam suka dan duka membantu penulis menyelesaikan disertasi  ini. “Guys, 

you are the best brothers I have ever had! You rock! 

25. Saudari Nadine Novi Winanti yaitu puteri tunggal penulis yang selalu setia 

dalam suka dan duka bersama penulis melalui hari – hari yang penuh 

perjuangan. You are my angel! 

 

 

Jakarta, 1 Juni 2019 

       Yunea Kusuma Winanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


