
iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

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

menyelesaikan penulisan proposal tesis dengan judul “Pengaruh Model Problem Solving 

Terhadap Kemampuan Koneksi Matematis dan Self-Efficacy Pada Siswa  SMP Negeri 

5 Tebing Tinggi”. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW 

sebagai pembawa risalah ummat. 

Tesis ini ditulis dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti 

seminar hasil. Penelitiaan ini merupakan studi eksperimen yang melibatkan Model Problem 

Solving. Sejak mulai persiapan sampai selesainya penulisan tesis ini, penulis mendapatkan 

semangat, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

semua pihak yang telah membantu penulis dengan keikhlasan dan ketulusan baik langsung 

maupun tidak langsung sampai terselesainya tesis ini. Semoga Allah Swt memberikan 

balasan yang setimpal atas kebaikan tersebut. Terima kasih dan penghargaan khususnya 

peneliti sampaikan kepada: 
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M.Pd selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi 

yang kuat dalam penyusunan tesis ini. 

3. Direktur, Asisten I, II dan III beserta Staf Program Pascasarjana UNIMED yang telah 

memberikan bantuan dan kesempatan kepada penulis menyelesaikan tesis ini. 
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4. Kepala Sekolah dan guru bidang studi matematika SMP Negeri 5 Tebing Tinggi yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis yang telah melakukan penelitian lapangan 

di sekolah tersebut. 

5. Ayahanda Aswat Lubis , Ibunda Almh. Syamsidar, S.Pd.I,  suami Muhammad Yurdana 

dan anak Abid Abimanyu Ramadhan yang telah memberikan rasa kasih sayang, 

perhatian dan dukungan moril maupun materi sejak sebelum kuliah, dalam perkuliahaan 

hingga saat ini.  

6. Sahabat seperjuangan “Irhamna, Marwan”, dan Mahasiswa Dik. Mat A-2 PPs UNIMED 

angkatan 2016 yang telah memberikan dorongan, semangat, serta bantuan lainnya 

kepada penulis dan senantiasa selalu bersama didalam suka maupun duka. 

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap semoga proposal tesis 

ini dapat menjadi langkah awal untuk menyelesaikan pendidikan Pascasarjana S-2 saya 

dengan tepat waktu. 
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