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Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Pengembangan 
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Self Efficacy Siswa SMK Namira Tech Medan”.Shalawat beserta salam penulis 

sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAWsebagai pembawa risalah islam 

kepada seluruh ummat manusia.Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terimakasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 

pihak yang telah membantu penulis sampai terselesaikannya tesis ini.Semoga 

Allah SWT membalas dengan kebaikan yang setimpal.Terimakasih dan 

penghargaan peneliti sampaikan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. EdiSyahputra, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
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kesibukannya telah memberikan bimbingan dan selalu mampu memberikan 

motivasi bagi penulis sehingga terselesaikannya tesis ini. 

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

Matematika Pascasarjana UNIMED yang telah banyak membantu dalam 

memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. 

3. Bapak Prof. Dian Armanto, M.Pd., M.Sc., Ph.D dan Prof. Dr. Hasratuddin, 

M.Pd selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II ditengah-tengah 

kesibukannya telah memberikan bimbingan, arahan dengan sabar dan kritis 
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terhadap berbagai permasalahan, dan selalu mampu memberikan motivasi bagi 

penulis. 

4. Kepada Bapak Dr.Syafari.M.Pd dan Ibu Dr. Yulita Molliq Rangkuti ,M.Sc 

selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan saran perbaikan tesis 

5. Suami penulis Dedi Rahman harahap yang selalu memberikan motivasinya 

kepada penulis dan memberikan do’a serta dukungan moril dan materil yang 

tak terhingga. 

6. Kepada Almarhumah Ibunda masdah Harahap dan Ayahanda Muhammad 

Saleh Siregar yang senantiasa memberikan doa, semangat buat untuk 

keberhasilan penulis.   

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas bantuan, dukungan 

dan bimbingan yang diberikan.  Dengan segala kekurangan dan keterbatasan 

penulis berharap semoga tesis ini dapat memberi sumbangan dalam 

memperkaya khasanah ilmu dalam bidang pendidikan dan menjadi masukan 

bagi penelitian lebih lanjut. 
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