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  Syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi 

rahmat dan ridhoNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 

“Penerapan model role playing untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
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sumber yang telah banyak memberikan masukan-masukan pada penulisan tesis 
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5. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si, sebagai Pembimbing I, sekaligus sebagai 

motivator dan membimbing penulis serta tidak henti-hentinya memberikan 

pengarahan dan bimbingan kepada penulis dari sejak awal penulisan hingga 

selesainya tesis ini  
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10. Secara khusus penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Isteri 
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dengan sabar dan setia memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam 
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kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 



 v 

membangun dalam perbaikan tesis ini semoga dapat bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat dan karuniaNya,  atas segala 
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