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Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWTyang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Perbedaan 

Kemampuan Pemahaman dan Disposisi Matematis antara Siswa yang diberi 

Pendekatan Matematika Realistik dengan Pendekatan Inkuiri Di MTsN 1 

Rantauprapat”. Shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada Rasulullah 

Muhammad SAW sebagai pembawa risalah islam kepada seluruh ummat 

manusia.Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis sampai terselesaikannya tesis ini. Semoga Allah SWT 

membalas dengan kebaikan yang setimpal. Terima kasih dan penghargaan peneliti 

sampaikan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd dan Bapak Dr. Mulyono, M.Si selaku 

Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika Pascasarjana 

UNIMED serta Bapak Dapot Tua Manullang, M.Si selaku Staf Program Studi 
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2. Bapak Dr. W. Rajagukguk, M.Pd selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. KMS. 

M. Amin Fauzi, M.Pd, selaku Pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan berharga bagi 

penulis dalam penyusunan tesis ini sampai dengan selesai.  
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3. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd, Bapak Prof. Dr. Pargaulan Siagian, 

M.Pd, dan Ibu Dr.Ani Minarni, M.Si selaku narasumber yang telah banyak 

memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan dan 

menjadi motivator dalam penyelesaian tesis ini.  

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

UNIMED. 

5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Prodi Pendidikan Matematika Program 

Pascasarjana UNIMED yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan 

yang bermakna selama menjalani pendidikan. 

6. Bapak Drs. H. Dahlan Hasibuan selaku Kepala MTsN. 1 Rantauprapat yang 

telah memberi kesempatan dan izin kepada penulis untuk melakukan 

penelitian. 

7. Teristimewa  kepada Ayahanda H. KH. Awaluddin Ritonga dan Ibunda Hj. 

Siti Maheran Nasution, yang telah memberikan doa, rasa kasih sayang, 

perhatian dan dukungan penuh dalam setiap langkah penulis untuk 

menyelesaikan perkuliahan, dan kepada seluruh Kakak dan Abang yang telah 

mendoakan dan memberi dukungan moril bagi penulis dalam menyelesaikan 

tesis. 

8. Kepada seluruh teman-teman program studi Pendidikan Matematika B-2 

Angkatan 2014 sebagai penyemangat untuk menyelesaikan pendidikan dan 

memberikan hasil yang terbaik. 

9. Teruntuk dia sang belahan jiwa yang sudah begitu banyak membantu dalam 

penulisan tesis ini, semoga kita tetap istiqomah untuk terus memperbaiki diri 
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menjadi sholeh dan sholehah hingga yakin teguh di dalam jiwa untuk 

menggapai Rahmat-Nya. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas bantuan, 

dukungan dan bimbingan yang diberikan. Dengan segala kekurangan dan 

keterbatasan penulis berharap semoga tesis ini dapat memberi sumbangan dalam 

memperkaya khasanah ilmu dalam bidang pendidikan dan menjadi masukan bagi 

penelitian lebih lanjut.  

 

 

Medan,    Mei 2016 

Penulis 

 

 

 

 

R a h m a d 
  

 

 

 

 

 

 


