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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena telah 

memberikan karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis 

yang berjudul “Peningkatan kemampuan pemahaman konsep dan 

kemampuan komunikasi matematis melalui pembelajaran berbasis masalah 

siswa kelas X di SMA Negeri 14 Medan” dengan baik sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat selesai berkat bantuan berbagai 

pihak, untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Asmin, M.Pd sebagai dosen 

pembimbing I dan Bapak Dr. Edy Surya, M.Si sebagai dosen pembimbing II yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis. Penulis juga 

mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Prof.Dr. Hasratuddin, M.Pd, Bapak 

Prof.Dr. Bornok Sinaga M.Pd dan Bapak Prof. Dr. Edi Syaputra M.Pd, sebagai 

penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran-saran untuk 

penyempurnaan penulisan tesis ini. 

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak    

Sofyan, S.Pd selaku Kepala SMA Negeri 14 Medan yang telah memberikan izin 

kepada penulis untuk melakukan penelitian disekolah yang bersangkutan. Kepada 

Wakil Kepala Sekolah, guru-guru, para observer, pegawai, serta seluruh siswa-

siswi yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan 

lancar dan tepat waktu. 

Teristimewa penulis ucapkan kepada suami Rendi Syaputra ST, ananda 

Nadia Azzahra, yang telah memberikan pengertian dan semangat kepada penulis 

untuk menyelesaikan proposal tesis ini dan juga orang tua tercinta, ayahanda Drs. 

Guboan, M.Pd dan Ibunda Saodah (Almh) serta Ibunda Mei Darlina, S.Pd, 

M.Hum yang telah memberikan dukungan moril dan materil, yang senantiasa 

mendo’akan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan tesis ini tepat waktu. 

Terkhusus penulis ucapkan terima kasih kepada Adinda Makharany M.Pd dan 



 
 

iv 
 

adinda Muhammad Habibie yang telah membantu dan memberikan semangat 

kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-

sahabat seperjuangan kelas B-1 tahun 2013/2014, yang telah memberikan 

dorongan, semangat serta bantuan kepada penulis dalam pendidikan ini. Serta 

semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam tulisan ini yang 

telah memberikan bantuannya dalam penulisan tesis ini. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian tesis ini, 

namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata 

bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. Kiranya tesis ini 

bermanfaat bagi para guru Matematika dan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan. 
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