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Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah memberikan rahmat-Nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan 

penulisan tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah “Analisis Kualitatif Kemampuan 

Metakognisi dan Kreativitas Berpikir Dengan Menggunakan Model Kooperatif 

Tipe Jigsaw”. Dalam proses penyusunan tesis terdapat 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: 
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Program Studi Pendidikan Matematika Pascasarjana Unimed yang telah 

memberikan kesempatan melakukan penyusunan tesis ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Pembimbing I dan Bapak                 

Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan bimbingan serta motivasi yang kuat dalam penyusunan tesis ini. 

3. Bapak Staf  Prodi Pendidikan Matematika yang telah banyak membantu 

penulis khususnya dalam administrasi perkuliahan di Unimed. 

4. 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 

Universitas Negeri Medan 

5. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di Program Studi Pendidikan 
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6. Teristimewa untuk orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan 

motivasi di tengah persoalan dan masalah, sabar mendengar keluh kesah saya 

dan selalu membawa saya ke dalam doa. 

7. Teman-teman seperjuangan di  Dikmat B-3 2015 dan terkhusus buat teman-

teman satu angkatan yang sering diajak berdiskusi bersama dalam 

penyelesaian tesis ini.  

8. Kepada pihak sekolah, tempat saya bekerja, Bapak Stephanus Wong, S.E 

sebagai Bapak Pimpinan Yayasan Perguruan Methodist-An Pancurbatu, Ibu 

Endangena Tarigan dan Ibu Amelia Ketaren yang sudah memberikan 

dukungan dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan tugas saya di 

perkuliahan ini. Teristimewa juga kepada teman-teman sekerja saya, Ibu 

Theodora Sembiring, Ibu Ima Ptryadi, Miss Jenifer Tiamarines Simanjuntak 

dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu 

memberikan dukungan dan siap untuk menggantikan posisi saya mengajar 

ketika saya ijin untuk kuliah.  

Semoga Tuhan membalas semua yang telah diberikan Bapak/Ibu serta 

saudara/i, kiranya kita semua tetap dalam lindungan-Nya. Semoga tesis ini dapat 

bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan khususnya matematika. Penulis 

menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis 

mengharapkan sumbangan berupa pemikiran yang terbungkus dalam saran dan 

kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan  tesis ini. 
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