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KATA PENGANTAR  

 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena hanya rahmat, dan 

hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul: “Peningkatan Kemampuan Pemecahan 

Masalah dan Kepercayaan Diri Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah Di 

SMP Prayatna Medan” ini dapat terselesaikan. Allohumma sholli ‘alaa sayyidina 

Muhamad wa ‘alaa aali sayyidina Muhammad senantiasa di hadiahkan ke ruh 

junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, karena tanpanya penulis tidak akan 

pernah mengenal firman Allah yang menjadi penguat bagi penulis untuk tetap 

menyelesaikan tesis ini.  

Dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis tidak dapat terlepas dari 

bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena 

itu, sudah sepantasnya dan seharusnya penulis menyampaikan terima kasih, 

teristimewa kepada Ayahanda Alm. Hamka Siregar, Ba dan Ibunda Almh. 

Masdelima, penulis sangat bersyukur menjadi anak dari mereka yang sekaligus 

menjadi saudara dari Insan Fahmi Siregar, M.Hum, Ali Fahmi Siregar S.Pd.I, 

Nurhidaya Siregar, S.Pd, Nurhamida Siregar, S.Pd.I, Nurkholila Siregar, S.Pd, 

Nurfauziah Siregar, M.Pd, Sholahuddin Fahmi Siregar, S.Pd, dan Nurhasana 

Siregar, S.Pd, karena tanpa pengorbanan dan kebaikan abanganda dan kakanda 

penulis mungkin tidak akan sampai ketahapan penyelesaian tesis. Begitu juga 

kepada Siti Mahara Hasibuan S.Pd dan M. Azis Simatupang, karena dengan 

kesabaran dan keikhlasannya jualah semua ini bisa dijalani sebaik mungkin. 

Terimakasih abanganda dan kakanda sampai kapanpun dan bagaimanapun, 

penulis tidak akan sanggup membalasnya, hanya Allah jualah yang mampu 

membalas kebaikan mereka. Selanjutnya penulis sampaikan terimakasih kepada:       

1. Bapak Prof. Dr. Asmin, M.Pd dan Bapak Dr. Kms. Muhammad Amin Fauzi, 

M.Pd, masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II, dimana 

disela-sela kesibukannya masih meluangkan waktu bagi penulis untuk 

memberikan bimbingan dan saran yang tidak sedikit dalam usaha 

penyempurnaan penulisan tesis ini.     

2. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si dan Ibu Dr. Anita Yus, M.Pd, masing-masing 

selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Pendidikan Dasar. 
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3. Bapak Prof. Dr. Hasratuddin, M.Pd, Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd, 

dan Ibu Dr. Anita Yus, M.Pd selaku narasumber yang telah memberikan 

masukan dan saran dalam penyempurnaan tesis ini. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd selaku Direktur dan Bapak Dr. 

Arif Rahman, M.Pd selaku Asisten Direktur I beserta Staf Program 

Pascasarjana UNIMED. 

5. Bapak Supardi HS, S.Pd selaku kepala SMP Prayatna Medan dan Ibu 

Annisah, S.Pd serta para Staf SMP Prayatna yang telah memberikan informasi 

dan waktu untuk melaksanakan penelitian di SMP Prayatna Medan.  

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dalam memberikan informasi dan sumber bacaan. 

Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta 

membalas seluruh kebaikan mereka. Dalam tulisan ini tentunya ada kekurangan 

dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

yang konstruktif. Akhir kata, semoga penulisan tesis ini bermanfaat dan berguna 

bagi semua.    

                    Medan,     Juni 2015 
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