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KATA PENGANTAR  

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis saya yang berjudul “perbedaan 

kemampuan komunikasi matematik dan motivasi belajar siswa yang diberi 

pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share dengan pembelajaran 

berbasis masalah pada siswa kelas VII di SMP N 2 Kuala” dapat diselesaikan. 

Tesis ini di susun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar 

Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Matematika di Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Sejak mulai dari persiapan sampai selesaianya penulisan tesis ini, penulis 

mendapatkan semangat, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. 

Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan tersebut. Terima 

kasih dan penghargaan khususnya penulis sampaikan kepada : 

1. Kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan doa, semangat yang 

kuat serta dukungan yang tak terhingga. 

2. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd, selaku dosen pembimbing I dan 

Bapak Prof. Dr. P. Siagian, M.Pd, selaku dosen pembimbing II, yang telah 

meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan 

binbingan, arahan dan saran-saran yang sangat berarti bagi penulis. 

3. Bapak Prof. Dr. Sahat Saragih, M.Pd, Ibu Dra. Ida Karnasih, M. Sc., Ed., 

Ph. D dan Bapak Dr. Mulyono, M. Si selaku nara sumber yang telah 
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banyak memberikan saran dan masukan-masukan dalam penyempurnaan 

tesis ini. 

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

selaku ketua dan sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika yang 

setiap saat memberikan kemudahan, arahan dan nasehat yang sangat 

berharga bagi penulis. 

5. Direktur, Asisten Direktur I, II, dan III beserta staf Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan yang telah memberikan bantuan dan 

kesempatan kepada penulis menyelesaikan tesis ini. 

6. Kepada sekolah SMP N 2 Kuala yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk melakukan penelitian lapangan. 

7. Penduduk DIKMAT A-1  yang selalu memberikan tukungan agar saya 

terus maju. 

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap semoga 

tesis ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi para pembeca, sehingga 

dapat memperkaya khasanan dalam membuat proposal tesis dan dapat memberi 

inspirasi untuk penelitian lebih lanjut. 
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