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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas rahmatNya tesis ini 

mampu penulis selesaikan dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Tesis yang 

berjudul ” Perbedaan Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Dan 

Self-Efficacy Matematika Siswa  Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe  

Jigsaw  Berbasis Budaya Batak Toba Dengan Pembelajaran Langsung” dapat 

terselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Magister Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika di 

Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari 

berbagai pihak, segala kurangan dan keterbatasan penyusunan tesis ini tidak akan 

teratasi dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada mereka yang telah berjasa, yaitu kepada: 

1. Bapak Dr. Edy Surya, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. W. 

Rajagukguk, M.Pd selaku pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran 

telah berkenan memberikan banyak bimbingan dan masukan kepada penulis 

dari proses awal penulisan hingga selesai. Begitu banyak bantuan dan arahan 

dari dosen pembimbing kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai tepat 

pada waktunya. 

2. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M. Pd, Prof. Dr. Hasratuddin, M. Pd, dan 

Drs. Zul Amry, M. Si selaku narasumber yang telah banyak memberikan 

kritik dan saran sehingga penulis semakin memiliki pedoman dalam 

memperbaiki tesis ini untuk menjadikannya lebih baik. 
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3. Kepada suami tercinta Giovani Harado Tobing, S.Kom, yang selalu 

memberikan semangat kepada penulis, dan dengan sabar membantu penulis 

dalam proses penyelesaian tesis ini serta membantu penulis dalam doa dan 

materi.  

4. Kepada orangtua penulis, Ayahanda Rajatahan Sitio dan Ibunda Renata 

Samosir yang memberikan banyak bantuan doa dan juga materi ananda 

ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas semua kasih sayangnya 

kepada ananda. Demikian juga kepada Bapak mertua Benediktus Slamet 

Tobing dan Ibu mertua Lambok Situmeang yang dengan sabar menantikan 

kelulusan penulis, mendoakan dan memberi dukungan setiap hari dalam 

penyelesaian tesis ini. 

5. Kepada Grup Keluarga Ketemu Gede, Mama Nora Pulungan, Abang Aman 

Siregar, Asril Sirait, dan Abden Aritonang penulis ucapkan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya atas kekompakan kita dalam menyelesaikan tesis ini. 

Trimakasih juga penulis ucapkan atas semua bantuan dan semangat yang 

diberikan kepada penulis. Semoga teman-teman juga tetap semangat 

berjuang menyelesaikan tesis nya. 

6. Kepada teman seperjuangan penulis Else Tamba, Meytri Sihotang, Widya 

Shopa, Habibah Ramadhani, dan seluruh anggota Dikmat B-1 yang 

senantiasa memberi dukungan dan semangat kepada penulis untuk 

menyelesaikan tesis ini. 

Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, senantiasa 

melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada semua pihak yang telah disebutkan 

di atas yang telah berjasa membantu penulis dalam meraih cita-citanya yang mulia 
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ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik 

isi maupun tutur bahasanya. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Untuk 

itu dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas keterbatasan yang 

ada. Semoga tesis ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi untuk mewujudkan keberhasilan di dalam dunia pendidikan khususnya 

matematika. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.  

 

Medan,  Agustus 2018 

 

 

                                                                                                 Dian Raesita Sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


