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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan kajian mandiri 

ini. Adapun judul kajian mandiri yang nantinya akan menjadi proposal pengajuan tesis adalah 

“Pengembangan Perangkat Pembelajaran untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran 

Matematis dan Self-Efficacy Siswa Melalui Pembelajaran Think-Pair-Share di SMP Prayatna 

Medan”. Dalam proses penyusunan kajian mandiri ada beberapa hal yang harus dilalui, 

diantaranya menghadapi kendala dan keterbatasan serta bimbingan/arahan yang terwujud 

dalam motivasi dari beberapa pihak. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan 

Matematika Pascasarjana UNIMED yang telah memberikan kesempatan penyusunan 

kajian mandiri ini. 

2. Ibu Dra. Ida Karnasih, M.Sc., Ph.D. selaku Pembimbing I yang telah banyak 

memberikan bimbingan serta motivasi yang kuat dalam penyusunan kajian mandiri ini. 

3. Bapak Dr. Abil Mansyur, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan 

bimbingan serta motivasi yang kuat dalam penyusunan kajian mandiri ini. 

4. Bapak Dapot Tua Manullang, S.E., M.Si. sebagai staf Program Studi Pendidikan 

Matematika  yang telah banyak membantu penulis khususnya dalam administrasi 

perkuliahan di UNIMED. 

5. Direktur Program Pascasarjana UNIMED, Asisten Direktur I Program Pascasarjana 

UNIMED, Asisten Direktur II Program Pascasarjana UNIMED, dan para staf pegawai 

Program Pascasarjana UNIMED yang telah memberikan kesempatan serta bantuan 

administrasi selama pendidikan di UNIMED. 
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6. Bapak dan ibu dosen yang telah mengajar di Program Studi  Pendidikan Matematika 

Pascasarjana UNIMED. 

7. Teristimewa Ayahanda Enuh dan Ibunda Elin beserta Nurhida, Anandi, Herman, Suib 

Shukiman yang dengan sepenuh hati memberikan dorongan semangat serta dukungan 

moril maupun materi bagi keberhasilan penulis. 

8. Teman-teman seperjuangan di Dikmat A-1 2015 dan terkhusus buat teman-teman yang 

selalu berdiskusi bersama-sama yaitu: Faradilla Bafaqih, Sri Rahma Yani Hrp, dan Mutia 

Basra dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian dan 

menyelesaikan kajian mandiri ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga Allah membalas semua yang telah diberikan Bapak/Ibu serta saudara/i, 

kiranya kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT. Semoga kajian mandiri ini dapat 

bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan khususnya matematika, penulis menyadari 

bahwa kajian mandiri ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan 

sumbangan berupa pemikiran yang terbungkus dalam saran dan kritik yang membangun demi 

kesempurnaan dalam penyusunan tesis nantinya. 

 

Medan,    Desember 2016 

Penulis, 

 

Cecep Nandar 


