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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan 

Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “ Peningkatan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik dan Self Efficacy Siswa 

Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Berbantuan 

Geogebra di SD Negeri 064036 Medan”. Dalam proses penyusunan tesis 

terdapat beberapa hal yang harus dilalui, diantaranya menghadapi kendala dan 

keterbatasan serta bimbingan dan arahan yang terwujud dalam motivasi berbagai 

pihak, sehingga keterbatasan dan kekurangan dapat teratasi dengan baik. 

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang telah berjasa, 

yaitu kepada:  

1. Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd selaku dosen pembibing I dan I Dr. Deny 

Setiawan, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu di 

sela-sela kesibukannya untuk memberikan  bimbingan, arahan dan saran-

saran yang sangat berarti bagi penulis. 

2. Dr. KMS. Amin Fauzi, M.Pd., Dr. Edy Surya, M.Si dan Dr. Evi Eviyanti, 

M.Pd selaku dosen Narasumber yang memberikan saran dan masukan-

masukan dalam penyempurnaan tesis ini. 

3. Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd selaku Ketua Program Studi,  Dr. Daulat Saragih, 

M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dasar Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 
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4. Direktur, Asisten Direktur I, Asisten Direktur II, beserta staf Program 

Pascasarjana UNIMED yang telah memberikan bantuan dan kesempatan 

kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini 

5. Kepala Sekolah dan Guru-guru SD Negeri 064036 Medan yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian 

lapangan. 

6. Semua pihak serta rekan-rekan satu angkatan dari Program Studi Pendidikan 

Dasar Pascasarjana yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan 

dalam menyelesaikan tesis ini. 

 

 Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada 

penulis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan, 

khususnya pendidikan matematika. Untuk itu, penulis masih mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. 

 

      Medan,  April 2016 

      Penulis,  
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