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pembawa risalah umat. 
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1. Teristimewa kepada kepada kedua orang tua saya Ayahanda H. Ismail Manaf 

(Alm), Ibunda Saudah Badai  serta abang-abang, kakak dan keponakan-
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3. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd, Bapak Prof. Dr. Hasratuddin, M.Pd, 
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UNIMED serta serta Bapak Dapot Tua Manullang, M.Si selaku Staf Program 

Studi Pendidikan Matematika yang setiap saat memberikan kemudahan, 

arahan, nasihat serta semangat yang sangat berharga bagi penulis. 
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5. Direktur, Asisten Direktur I, dan II beserta Staf Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan yang telah memberikan bantuan dan kesempatan 

kepada penulis menyelesaikan tesis ini. 

6. Ibu Dra. Nursidah selaku kepala SMP Negeri 5 Lhoksemawe yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian 
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7. Rekan-rekan tercinta dari keluarga besar Dikmat A-1 Stambuk 2014 serta 
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