
iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur yang sebesarnya-besarnya kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa karena limpahan berkat serta kasih karuniaNya saya dapat 

menyelesaikan penelitian ini.  

Segala kekurangan dan hambatan yang menjadi penghalang 

dapat terlewati dan terselesaikan dengan baik. Saya menyadari 

sepenuhnya, bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan semata-mata 

hasil kerja keras jerih payah dan usaha saya sendiri, melainkan 

bantuan, dukungan dan bimbingan yang saya dapatkan serta 

pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

saya mengucapkan terimaksaih yang sebesar-besarnya patut saya 

persembahkan untuk : 

 Kedua orang tua tercinta yang tiada lelah memberikan nasihat-

nasihat, motivasi, serta memberikan saya kepercayaan diri. 

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari doa kedua orang tua 

saya. Beribu-ribu terimakasih atas dukungan dalam doa dan dan 

dukungan moril maupun materil, sehingga saya dapat menyelesaikan 

skripsi ini.  

Ibu Dr. Sofia Hartani, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

UNJ. Ibu Gantina Komalasari, M.Pd selaku pembantu Dekan I FIP UNJ. 

Bapak Dr. Robinson Situmorang, M.Pd, selaku Ketua Program 

Studi Teknologi Pendidikan FIP UNJ, Ibu Dewi S Prawiradilaga, M.Sc, 

dan  Ibu Dr. Eveline Siregar, M.Pd. 
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Bapak Dr. Robinson Situmorang, M.Pd dan Bapak Zuhdy 

Hasibuan M.Pd, selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan 

waktunya dalam bimbingan dan mengarahkan saya selama penyusunan 

skripsi, serta memberika masukan dalam menyempurnakan penulisan. 

Seluruh dosen Jurusan Kurikulum & Teknologi Pendidikan FIP 

UNJ yang telah memberikan ilmunya selama menjalani perkuliahan. 

Terima kasih atas segala bantuan serta bimbingan selama menimba 

ilmu di bangku perkuliahan 

Ibu Nurharini M.Pd selaku Ketua Jurusan Tata Niaga Pusat 

Pelatihan Kerja Pengembangan Industri Pasar Rebo yang telah 

memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di PPKPI 

Pasar Rebo. Beserta Bapak Dawari selaku instruktur dan seluruh staf 

lainnya.  

Seluruh rekan-rekan seperjuangan di Teknologi Pendidikan 

angkatan 2010, khusunya untuk sahabat saya Steffi, Vony, Retno, Dara, 

Ratna, Amel, Irli, Maya, Kiki, Hilman, Suci Utari, dan teman-teman 

lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu .  

Terakhir saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, dan 

doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya menyadari 

bahwa dalam penulisan ini masih terdapat keterbatasan dan 

kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

yang membutuhkan.         

            Jakarta,Januari 2016 

                           Agnes K M 
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