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KATA PENGANTAR 

 

Bismillaahirrohmaanirrohiim 

Alhamdulillaahirabbil’aalamiin, Puji Syukur kehadirat Allah Swt yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat 

menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peningkatan Kemampuan Representasi 

Matematis dan Minat Belajar Matematika Siswa Melalui Pendekatan Realistik 

Berbasis Budaya Melayu Langkat di MTs Negeri Tanjung Pura Kabupaten 

Langkat”. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi 

Muhammad SAW sebagai pembawa risalah ummat beserta para keluarga dan para 

sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan. 

 Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis dengan keikhlasan dan ketulusan baik langsung maupun tidak 

langsung sampai terselesainya tesis ini. Semoga Allah Swt memberikan balasan 

yang setimpal atas kebaikan tersebut. Terima kasih dan penghargaan khususnya 

penulis sampaikan kepada:  

1. Kedua orangtua terhebat, Ayahanda Alamsyah Rao dan Ibunda Asriah yang 

selalu memberikan dukungan  dalam segala hal dan semangat di setiap hari-

hariku tanpa pernah jemu serta 6 (enam) adik-adikku tersayang Ainun 

Syahfitri, Am. Keb; Fiqri Eriansyah; Rahmat Firdaus; Nuzul Hasby; Rizky 

Ramadhan, dan Khairi Habibi yang menjadi penyemangat dan penghibur di 

kala senang dan penatku; 

2. Suamiku, Ardiyansyah, S.Pd.I., S.Pd yang telah memberikan dukungan dan 

menjadi penyemangat penulis dari awal hingga akhir perkuliahan dan 

terselesaikannya tesis ini; 

3. Kedua dosen pembimbing terbaik, Prof. Dian Armanto, M.Pd, MA, M.Sc. 

Ph.D sebagai Dosen Pembimbing I dan Prof. Dr. Sahat Saragih, M.Pd, 

sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu di sela-sela 

kesibukan untuk memberikan  bimbingan, arahan dan saran-saran yang sangat 

berarti bagi penulis. 
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4. Pengurus prodi pendidikan matematika terbaik, Bapak Prof. Dr. Edi 

Syahputra, M.Pd sebagai ketua prodi, Bapak Dr. Mulyono, M.Si sebagai 

sekretaris prodi, dan Bapak Dapot Tua Manullang, M.Si sebagai staf prodi. 

5. Direktur Program Pascasarjana UNIMED, Prof. Dr. Bornok Sinaga, MPd 

beserta staf dan jajarannya; 

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Matematika Pascasarjana 

UNIMED yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama 

perkuliahan; 

7. Seluruh teman-teman seperjuangan prodi DIKMAT kelas B-2 Eksekutif;  

8. Bapak Ahmad Yuti, S.Ag selaku Plt Kepala MTs Negeri Tanjung Pura 

Kabupaten Langkat beserta staf dan para guru, khususnya guru mata pelajaran 

matematika Ibu Eva Wati, S,Pd dan Ibu Yuni Fakhriah, S.Pd; 

9. Saudara/I yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tak dapat 

disebutkan namanya satu persatu. 

 

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap semoga tesis ini 

nantinya dapat memberikan masukan dan manfaat bagi para pembaca, dan dapat 

memberi inspirasi untuk penelitian lebih lanjut. Aamiin. 

 

 

 

Medan, 21 Juli  2016 

 

 

 

KHAIRUNNISA 

NIM. 8146172035 
 

 

 

 

 

 

 

 


