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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat 

dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

Disertasi yang berjudul: Pengembangan Instrumen Pengukuran Sikap Nasionalisme 

Mahasiswa Berdasarkan Model Rasch.  

 Disertasi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Doktor Penelitian dan Evaluasi Pendidikan pada Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 

 Penulis menyadari bahwa Disertasi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak 

yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaikan 

tesis ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

Prof. Dr. Yetti Supriyati, M.Pd dan Dr. Wardani Rahayu, M.Si. sebagai promotor dan 

kopromotor yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan 

Disertasi ini dari awal hingga disertasi ini dapat diselesaikan. 

 Penulis juga berterima kasih kepada Rektor UNJ, Dr. Komarudin, M.Si., Direktur 

Pascasarjana UNJ, Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd. beserta segenap jajarannya yang telah 

berupaya meningkatkan situasi kondusif pada Program Pascasarjana UNJ. Tak lupa 

penulis berterima kasih kepada Koordinator Program Studi Penelitian dan Evaluasi 

Pendidikan Strata tiga (S3), Prof. Dr. Yetti Supriyati, M.Pd, dan staff. Demikian juga 

penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi PPs UNJ, 

termasuk rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang telah menaruh simpati dan bantuan 

hingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. 
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 Penulis berterima kasih juga kepada Kementrian Agama Republik Indonesia yang 

telah memberikan beasiswa kepada penulis, sehingga bisa studi di Pasca Sarjana UNJ, 

beasiswa kementerian agama ini pada periode tahun 2010 – 2014, tak lupa juga berterima 

kasih para Pimpinan Kampus, Dosen serta Mahasiswa Baik Negeri maupun swasta yang 

berada di wilayah Kota Samarinda Kalimantan Timur atas izin dan kerjasamanya. Juga 

atas support dan dukungannya dari Kepala LPMP Kalimantan Timur, Kepala Seksi PMS, 

Widyaiswara dan staff keluarga besar LPMP Kalimantan Timur, terlebih atas support dan 

dukungan dari Dr. Jarwoko, M.Pd, Kepala LPMP Kalimantan Utara beserta seuruh 

pegawai di LPMP Kalimantan Utara, memotivasi penulis segera menyelesaikan penulisan 

disertasi ini. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua (Bapak 

Adibah Gunawan dan Ibu Omat Rohmat), adik (Vina Rohmawati, Kamal Budiawan, 

Agung M. Rohmawan). Terima kasih khusus spesial buat istri (Suherfiyeni) dan anak-

anakku (Maharani Illiyyin Zahra, Muhammad Miftah Ramdhani, Mutia Hawra Alsya dan 

Maryam Sayyidah Ma’sumah) tercinta yang selalu mendorong, memotivasi, dan 

memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Kiranya hasil 

penelitian ini mudah-mudahan dapat memberi sumbangan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan, terutama dalam bidang pengembangan instrumen dan pengukuran. 
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