KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala limpahan
RahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis penelitian ini dengan
baik yang berjudul “Pengembangan E-Modul Berbasis Problem Solving Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas HKBP Nommensen Medan”.

Tesis penelitian ini dibuat untuk

memenuhi salah satu prasyaratan mendapatkan gelar Magister Pendidikan pada
Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan
Dalam penyusunan Tesis penelitian ini banyak mendapat bimbingan dari
berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Saidun Hutasuhut, M.Si
sebagai Ketua Prodi Pascasarjana Pendidikan Ekonomi yang juga sebagai Dosen
Pembimbing I dan Ibu Dr.Fitrawaty, M.Si sebagai Dosen Pembimbing II, yang
telah banyak meluangkan waktu demi membimbing, mengarahkan dan
memotivasi penulis dalam mengerjakan Tesis penelitian ini.
Demikian halnya, penulis juga megucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Syamsul Gultom, SKM, M.Kes selaku Rektor Universitas Negeri
Medan beserta seluruh staff.
2. Prof. Dr. Bornok Sinaga, M. Pd selaku Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Medan.
3. Dr. Saidun Hutasuhut, M.Si selaku ketua Prodi Pendidikan Ekonomi Pasca
Sarjana
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yang juga turut memberikan arahan, petunjuk dan
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saran - saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan proposal
penelitian ini.
4. Drs. Thamrin, M.Si selaku sekretaris Prodi Pendidikan Ekonomi Program
Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
5.

Seluruh Bapak dan Ibu staf karyawan di Prodi Universitas Negeri Medan
yang telah membantu dalam pembuatan proposal penelitian ini.

6. Ucapan terima kasih dan cinta kasih yang setulus – tulusnya buat
orangtuaku Bapak St (emeritus) Ajim Damanik/ E.R Br. Siadari, mertuaku
Bapak P.Siallagan/ R Br. Manurung, dan keluarga, terimakasih buat kasih
sayang, doa, didikan, nasihat, dan motivasi yang telah diberikan kepada
penulis dalam mendukung penyelesaian Tesis ini
7. Teristimewa terima kasih dan cinta kasih yang setulus – tulusnya buat
istriku tercinta Nurlina Herawati Br. Siallagan, S.E dan Anakku Dewi
Priscilya Damanik, terimakasih buat kasih sayang, doa, nasihat, saran, dan
motivasi yang telah diberikan kepada penulis dalam mendukung
penyelesaian penelitian ini.
8. Teman-teman angkatan I/B Pascasarjana Pendidikan Ekonomi yang juga
turut membantu hingga laporan ini selesai dan terima kasih atas
kebersamaan yang telah terjalin selama ini ketika mengikuti perkuliahan di
Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
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9. Terima kasih buat mahasiswa- mahasiswi, para dosen dan Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan yang memberi
semangat, dukungan dan doa selama penulis melakukan penelitian ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Rasa
terima kasih dan doa tulus yang dapat saya berikan semoga kita senantiasa
diberkati oleh Tuhan Yang Maha Pengasih.
Penulis menyadari penelitian RnD ini masih terdapat kekurangan, oleh
karena itu penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun demi
perbaikan penelitian ini. Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat
bermanfaat bagi kita semua. Terima Kasih.

Medan, April 2021

Togi Martua Damanik
NIM. 8176166013
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