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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, 

Nikmat  serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan 

baik. Tesis ini berjudul “Perbedaan Kemampuan Problem Solving Dan 

Berpikir Kreatif Matematis Siswa Antara Siswa Yang Diberi Model 

Pembelajaran Koopertif Tipe GI Dengan Tipe STAD Di SDN 112292 

Kualaberingin”. 

Penulis menyadari bahwa selama proses penyelesaian dan penyusunan 

tesis ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan serta hambatan yang penulis 

harus lewati. Berbagai kesulitan maupun hambatan harus tetap dilalui dengan 

penuh semangat dan harapan demi menyelesaikan amanah penyusunan tesis ini 

sebagai awal dari menyelesaikan tugas akhir di Sekolah Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan. Segala hambatan hadir dikarenakan keterbatasan kemampuan dan 

pengalaman penulis dalam menyusun tesis. Baik hambatan berupa moral maupun 

material. Namun, itu semua tidaklah menjadi faktor penyebab penulis untuk 

berhenti dan menyerah. Semua hambatan harus dilalui demi amanah yang harus 

diselesaikan. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. selaku Rektor Unimed 

2. Bapak Pro. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. selaku Direktur Program Pascasarjana 

Unimed.  
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3. Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd selaku Ketua prodi Pendidikan Dasar dan 

Bapak Dr. Daulat Saragi, M.Hum selaku Sekretaris prodi Pendidikan Dasar 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Prof. Dr. Hasratuddin, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Tesis I yang 

telah banyak membantu, baik dengan meluangkan waktu serta dengan 

memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan saran-saran mulai dari awal 

penyusunan tesis hingga terselesaikannya tesis ini. Begitu banyak ilmu 

pengetahuan serta pengalaman yang diberikan sehingga sangat bermanfaat 

bagi penulis dalam penyusunan tesis ini. Dan semoga ilmu yang diberikan 

dapat penulis amalkan dalam kehidupan ke depannya, baik dalam dunia 

penelitian maupun di dalam dunia akademis selanjutnya. 

5. Bapak Dr. Adi Sutopo, M.T., M.Pd, selaku pembimbing tesis II yang juga 

cukup turut banyak membantu penulis dalam hal membimbing, memberikan 

pengetahuan, dan yang terlebih adalah motivasi baik berupa pengalaman 

maupun nasehat-nasehat agar penelitian yang penulis lakukan dapat 

bermanfaat bagi lingkungan dunia pendidikan khususnya. 

6. Bapak Prof. Dr. Syahyar, M. M., M.S., selaku narasumber I, Prof. Dr. Nurdin 

Bukit, M. Si., selaku narasumber II, dan Prof. Dr. Edi Syahputra, M. Pd., 

selaku narasumber III yang telah memberikan banyak masukan demi 

penyempurnaan tesis ini. 

7. Bapak Dr. Kms. M. Amin Fauzi, M.Pd dan Dr. Waminton Rajagukguk, M.Pd 

selaku validator yang telah memberikan saran-saran dalam penelitian ini. 

8. Bapak Hotma, A.Ma.Pd., selaku Kepala SDN 112292 Kualaberingin yang 

memberikan izin penulis dalam melakukan penelitian, beserta Dewan Guru 
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SDN 112292 Kualaberingin, yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya. 

9. Keluarga tercinta Suami, ibunda; ayahanda; abangnda Suhendrik, S.E; 

Herwanto, SP; Indah Sari, S.Pd.SD, yang selalu mengirimkan do’a, 

menguatkan semangat, memberikan nasehat serta bantuan materil sehingga 

penulis mampu menyelesaikan program master ini pada tepat waktu.  

10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya. 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupaya dengan semaksimal 

mungkin dalam penyelesaian tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak 

terdapat kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi 

sempurnanya tesis ini. 

Kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam 

memperkaya khasanah ilmu pendidikan. Akhirnya penulis mengucapkan terima 

kasih, semoga tesis ini berguna bagi kita semua khususnya para pembaca. 

 

Medan, Oktober 2016 

Penulis, 

 

ERMAYANTI 


