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Alhamdulillaahirabbil’aalamiin, Puji Syukur kehadirat Allah Swt yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat 

menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perbedaan Peningkatan Kemampuan 

Penalaran Matematis antara Pembelajaran dengan Pendekatan Metakognisi 

Berbantuan Teknik Probing dan Prompting di SMP Negeri 4 Sei Suka”. 

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW 

sebagai pembawa risalah ummat beserta para keluarga dan para sahabatnya yang 

telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. 

 Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus 
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beserta staf dan jajarannya; 
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serta kedua mertua, Ibu Darmawati dan Bapak Abdul Rahim yang selalu 
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memberikan doa dan dukungan  dalam segala hal, semua keluarga besar yang 

tidak dapat disebutkan namanya satu persatu; 

6. Teristimewa kepada istri tercinta Siti Zakia,S.Pd yang telah memberikan 

dukungan dan menjadi penyemangat penulis dari awal hingga akhir 

perkuliahan dan terselesaikannya tesis ini; 

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Matematika Pascasarjana 

UNIMED yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama 

perkuliahan; 

8. Seluruh teman-teman seperjuangan prodi DIKMAT kelas B-1 Eksekutif;  
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10. Saudara/I yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tidak dapat 

disebutkan namanya satu persatu. 

 

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap semoga tesis ini 

nantinya dapat memberikan masukan dan manfaat bagi para pembaca, dan dapat 

memberi inspirasi untuk penelitian lebih lanjut. Amin. 
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