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KATA PENGANTAR 

 Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmat-Nya segala 

kebaikan menjadi sempurna. Puja dan puji milik Allah tempat memohon hidayah-

Nya ketika kegelapan syubhat mulai pekat. Tempat memohon pertolongan-Nya 

ketika kekuatan telah menjadi lemah serta cita-cita telah mulai lumpuh. Tempat 

memohon petunjuk-Nya ketika arah jalan mulai kabur dan persimpangan jalan 

telah menjadi membingungkan. Tunjukkanlah jalan kepada kami dari apa yang 

Engkau cintai dan Engkau ridhoi, dan jadikanlah apa yang tertulis ini sebagai 

hujjah yang menyelamatkan dan bukan petaka bagiku dan tunjukkanlah kami 

kejalan yang lurus. Aamiin. 

Alhamdulillah, puji syukur hanyalah milik Allah SWT, Tuhan seluruh 

alam yang memberikan kesehatan dan hikmah kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematik dan Self-Efficacy Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis 

Masalah  DI MAN 1 Padangsidimpuan” disusun dan diajukan guna memenuhi 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) Program 

Studi Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Serta Shalawat dan salam bagi Rasul Muhammad SAW, sebagai suriteladan kita. 

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mengalami hambatan dan 

rintangan disebabkan masih minimnya ilmu pengetahuan yang penulis miliki. 

Namun berkat taufiq dan hidayah-Nya serta bantuan dari berbagai pihak tesis ini 

dapat diselesaikan dengan waktu yang direncanakan. 
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Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan segala 

ketulusannya baik langsung maupun tidak langsung sampai selesainya tesis ini, 

teristimewa bagi yang telah memberikan do‟a dan dukungan, baik moril maupun 

materil disepanjang hidup penulis yakni Bapakku H. Syarif Siregar dan Umakku 

Hj. Fatimah Harahap tercinta yang dirahmati Allah, semoga diusia yang semakin 

senja Bapak dan Umak diberkahi dan dilindungi oleh Allah. Aamiin. Selanjutnya, 

terima kasih dan penghargaan khususnya penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak Dr. Kms. Muhammad Amin Fauzi, M.Pd., selaku Pembimbing I yang 

telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi yang sangat berarti bagi 

penulis mulai awal penyusunan sampai tesis ini selesai. 

2. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd., selaku Ketua Prodi Pendidikan 

Matematika Pascasarjana UNIMED sekaligus sebagai Pembimbing II yang 

telah banyak membantu dalam memberikan arahan dan  motivasi yang sangat 

berarti bagi penulis sehingga terselesaikannya tesis ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Hasratuddin, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi 

Pendidikan Matematika Pascasarjana UNIMED yang telah banyak 

memberikan arahan dalam penyempurnaan tesis ini. 

4. Bapak Prof. Dr. Sahat Saragih, M.Pd, Ibu Dra. Ida Karnasih, M.Sc., Ed., 

Ph.D dan Bapak Prof. Dr. Asmin, M.Pd selaku narasumber yang telah banyak 

memberikan arahan dalam penyempurnaan tesis ini. 
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5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Prodi Pendidikan Matematika Program 

Pascasarjana UNIMED yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan 

yang bermakna dan membantu penulis selama menjalani pendidikan. 

6. Bapak Dapot Tua Manullang, SE, M.Si selaku Staf  Prodi Pendidikan 

Matematika Pascasarjana UNIMED. 

7. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd selaku Direktur Program 

Pascasarjana UNIMED. 

8. Bapak Dr. Arif  Rahman, M.Pd selaku Asisten Direktur I Program 

Pascasarjana UNIMED. 

9. Ibu Dra Marliana, selaku Kepala Sekolah MAN 1 Padangsidimpuan beserta 

seluruh guru yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis 

untuk melakukan penelitian, khususnya kepada bapak Munartua MA, Ibu 

Dra. Hj. Azizah Nasution, M.Pd dan Bapak Drs. Abdul Kholik. 

10. Segenap keluarga yang telah memberikan do‟a dan dorongan, yakni kakakku 

tercinta Maisaroh Siregar dan Abang ipar Asfian Harahap serta keponakanku 

Sahrul Ramadhona Harahap, „Ainun Mardiyah Harahap, Siti Aisyah Harahap, 

harapanku padamu yakinlah akan hal terindah yang dijanjikan Allah. 

Kakakku tersayang Masrifah Hannum Siregar dan Abang ipar Syarifuddin 

Siregar serta keponakakku Siti Khadijah Siregar dan Khoirunnisa Salsabila 

Siregar, jangan lelah untuk memohon kepada Allah dalam hal kebaikan. 

Abangku Alm. Abdul Halip Siregar “Allahummaghfirlahu warhamhu 

wa’afihi wa’fu anhu”, semoga kita dipertemukan Allah di surga-Nya kelak. 

Aamiin. Terkhusus dan terspesial kepada Abangku Ali Husein Siregar, S.Si, 
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terimakasih atas materi dan motivasi yang diberikan, terimakasih atas waktu 

yang diluangkan dan terimakasih atas kesabarannya, semoga Allah 

melimpahkan rizki yang berlebih dan berkah untuk abanganda, serta sukses 

dunia dan akhirat. Aamiin. Anggiku Alm. Ahmad Putra Bungsu Siregar 

“Allohummaj ‘alhu salafan wadzukhron wafarotton”, semoga surga jadi 

tempat yang kekal dipertemuan kita, aamiin. 

11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan serta arahan 

dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.  

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas bantuan dan 

bimbingan yang diberikan. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam 

menyusun tesis ini. Namun demikian, kekurangan dan kesalahan masih mungkin 

ditemui, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis 

harapkan dari para pembaca umumnya dan dari pembimbing khususnya.Dengan 

segala kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap semoga tesis ini dapat 

memberi sumbangan dalam memperkaya penelitian-penelitian sebelumnya dan 

menjadi masukan bagi penelitian lebih lanjut. 

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri. Semoga tesis ini dapat 

bermanfaat dan berdaya guna, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi 

pembaca sekalian. Aamiin. 

  

                                                                                     Medan, 10 Juli 2014 

                        Penulis 

 

 

 

Diyah Hoiriyah 


