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KATA PENGANTAR 

  Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul :“Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran Matematika Menggunakan Model Teams Games 

Tournament Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Dan 

Self-Efficacy Siswa MTs PAB-1 Helvetia” dapat diselesaikan dengan baik. Tesis 

ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar 

Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Matematika di Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih Kepada : 

1.  Ayahanda tercinta Syahrul Affan, SH, MH yang telah begitu banyak 

 memberikan doa, motivasi, moril, materil serta kasih sayangnya yang 

 begitu besar sehingga penulis dapat menempuh Gelar Magister 

 Pendidikan. 

2. Ibunda tercinta Tengku Leilina, Amd  yang telah membesarkan ananda 

 penulis dengan kasih sayang yang luar biasa serta doa yang luar biasa 

 sehingga ananda penulis bisa meraih Gelar Magister Pendidikan. Dan 

 sembah sujud ananda buat Ibunda tercinta. 

3. Buat abang Muhammad Arif Hidayat, M.Pd beseta istri Sofia Rahmi, 

S.farm, M.Si , Apt yang senantiasa menemani penulis dalam penyelesaian 

tesis ini hingga memperoleh Gelar Magister Pendidikan. 

4. Ibu Dr. Hamidah Nasution, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak 

membantu dalam memberi arahan, ilmu, dan sarannya kepada penulis 

dalam penyelesaian tesis ini. 
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5. Bapak Prof. Dr. Asmin, M.Pd selaku pembimbing II di tengah-tengah 

kesibukannya telah memberikan bimbingan, arahan dengan sabar dan 

kritis terhadap berbagai permasalahan dan selalu mampu memberikan 

motivasi bagi penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. 

6. Bapak Dr. Mulyono, M.Si dan selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Matematika Pascasarjana Unimed yang telah banyak memberikan penulis 

bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 

7. Bapak Mangaratua Marianus Simanjorang, M.Pd., Ph.D dan selaku 

Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika Pascasarjana Unimed 

yang telah banyak memberikan penulis bimbingan dan ilmu yang 

bermanfaat bagi penulis. 

8. Bapak Hendrik Dalimunthe, M.Si selaku staf  Program Studi Pendidikan 

Matematika Pascasarjana Unimed yang telah banyak memberikan 

semangat dan membantu dalam penyelesaian tesis ini. 

9. Bapak Dr.Humuntal Banjarnahor, M.Pd , Faiz Ahyaningsih, M.Si , Dr. 

Abil Mansyur, M.Si selaku narasumber yang telah memberikan saran dan 

kritik yang membangun untuk menjadikan tesis ini menjadi lebih baik. 

10. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur Program 

Pascasarjana Unimed. 

11. Bapak Satria Wiraprana, S.Pd selaku Kepala MTs PAB-1 Helvetia yang 

telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk untuk 

melakukan penelitian. 

12. Seluruh teman seperjuangan Dikmat A 2018 yang telah banyak membantu 

penulis mengerjakan tesis ini dan terus memberikan semangat. 
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. 

Semoga Allah SWT membalas semua yang telah diberikan Bapak/Ibuserta 

Saudara/I, kiranya kita semua tetap dalam lindungan-Nya. Semoga tesis ini dapat 

bermanfaat bagi guru matematika dan perkembangan dunia pendidikan khususnya 

matematika.Namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi 

maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. 
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