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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahi Robbil ’Alamin hanya bagi Allah SWT sebagai Rabb 

semesta alam atas segala rahmat dan karunia yang dicurahkan kepada penulis 

sehingga tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu dan rencana yang 

diharapkan. Shalawat berangkai salam kepada baginda Rasulullah SAW. Sebagai 

Uswatun Hasanah bagi seluruh umat di dunia. Semoga kita termasuk umat yang 

senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau. 
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metakognisi untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah  
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Dr. Mukhtar, M.Pd Selaku Pembimbing II yang di tengah-tengah 

kesibukannya telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan serta 

motivasi yang kuat dalam penyusunan tesis ini. 

3. Bapak Dr. E. Elvis Napitupulu, M.Si, sebagai narasumber I, Bapak Prof Dr. 

Sahat Saragih, M.Pd sebagai narasumber II dan Bapak Dr. Mulyono, M.Si 

sebagai narasumber III yang telah memberikan masukan dan sumbangan 
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memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di sekolah 

yang beliau pimpin, serta guru-guru dan staf administrasi yang telah banyak 

membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. 

8. Sahabat terkasih Yuli Andriani, S.Pd, dan teman-teman seperjuangan Cristian 

Manabora, S,Pd , Muhammad Adrian, S.Pd, Julian Andika Hartona S.Pd, dan 
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penulis dalam pelaksanaan penelitian dan menyelesaikan tesis ini yang tidak 
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Semoga Allah SWT membalas semua yang telah diberikan Bapak/Ibu serta 

Saudara/i, kiranya semua selalu dalam lindungan-Nya. 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.  
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