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KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirrohim,

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke

khadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan izin-Nya peneliti dapat

menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Peningkatan Kemampuan

Pemecahan Masalah dan Kemandirian Belajar Matematik Siswa dengan

Pendekatan Pembelajaran Metakognitif  di SMP Negeri 8 Medan”.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan pernghargaan

yang setingi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan

keikhlasan dan ketulusan baik langsung maupun tidak langsung sampai

terselesaikannya tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas

kebaikan tersebut. Terima kasih dan penghargaan khususnya peneliti sampaikan

kepada:

1. Bapak Dr. Edy Surya, M.Si dan Dr. Kms. M. Amin Fauzi, M.Pd selaku dosen

pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan,

arahan dan motovasi bagi penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd, selaku Ketua Prodi Pendidikan

Matematika PPs Unimed yang telah memberikan arahan dan motovasi serta

memfasilitasi agar dapat melaksanakan penelitian tesis ini.

3. Bapak Dr. Mulyono, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan

Matematika PPs Unimed yang telah banyak membantu dalam memberikan

arahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
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4. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Buya Drs. H. Muslim Lubis, SH, MA dan

Ummi Hj. Juniar S. yang tak henti-hentinya memberikan do’a, motivasi,

semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini serta untuk tetap

menimba ilmu sebagai bekal kehidupan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya kepada Kakak-kakak, Elvi Syahara Lubis, Nur ‘Ainun Lubis,

Nina Melynda Dalimunthe, Abang Mhd. Yasir Lubis, Yulianto dan Adik Nur

Azizah Lubis serta Rahmat Azis Nasution yang telah banyak memberikan

bantuan, terima kasih atas cinta, dukungan dan motivasinya.

5. Sahabat seperjuangan angkatan 2014 Prodi Pendidikan Matematika (A1)

terkhusus Nur Afifah Imran (Ipeh), Hafifah Salmi Harahap (Momon) dan

Syarimah Siregar yang telah memberikan dorongan, semangat, serta bantuan

kepada penulis.

Semoga Allah membalas semua yang telah diberikan Bapak/Ibu serta

saudara/i, kiranya kita semua tetap dalam lindungan-Nya Dengan segala

kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan

sumbangan dan manfaat bagi para pembaca, sehingga dapat memperkaya

khasanah penelitian-penelitian sebelumnya, dan dapat memberi inspirasi untuk

penelitian lebih lanjut.
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