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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan 

Karunia-Nya saya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Perbedaan 

Peningkatam Kemampuan Representasi Matematik dan Motivasi Belajar Siswa 

Antara Pembelajaran Penemuan Terbimbing dan Kontekstual di SMK Citra 

Bangsa Aek Nabara ”. Dalam proses penyusunan tesis terdapat beberapa hal yang 

harus dilalui, diantaranya menghadapi kendala dan keterbatasan serta 

bimbingan/arahan yang terwujud dalam motivasi berbagai pihak, sehingga 

keterbatasan dan kekurangan dapat teratasi dengan baik. 

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang telah berjasa, 

yaitu kepada:   

1. Teristimewa kepada Ayahanda Mariono dan Ibunda tercinta Suwarti yang 

telah mendidik dan membesarkan saya hingga saya mencapai perguruan 

tinggi Pascasarjana.  

2. Teristimewa juga buat orang spesialku M. Wahyuddin yang selalu 

mendukung dan memotivasi setiap hari.  

3. Ibu Dr. Ani Minarni, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah banyak 

memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis. 

4. Bapak Dr, E. Elvis Napitupulu M.S, selaku dosen Pembimbing II yang telah 

banyak memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis. 

5. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd., selaku ketua program studi dan  Dr. 

Mulyono, M.Si. Selaku Sekretaris program studi Pendidikan Matematika 
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Program Pascasarjana UNIMED yang senantiasa memberikan dorongan 

kepada kami selama mengikuti perkuliahan sekaligus Narasumber yang yang 

telah memberikan saran dan kritik yang membangun untuk menjadikan Tesis 

ini menjadi lebih baik. 

6. Terimakasih kepada para dewan Guru dan Staf Pendidik yang ada di SMK 

Citra Bangsa Aek Nabara yang telah ikut membantu penulis dalam 

penyusunan Tesis ini. 

7. Terimakasih kepada teman-teman Pascasarjana khususnya kelas B-2 yang 

telah memberikan suport kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan 

Tesis dengan baik. 

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada 

penulis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan, 

khususnya pendidikan matematika. Untuk itu, penulis masih mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. 

 

     Medan,    2016 

     Penulis,  

 

 

 

     Ningsih Ananing Wahyu 

NIM. 8146172052 

 


