KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan
anugerah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan
dengan baik. Dalam proses penyusunan tesis terdapat beberapa hal yang harus
dilalui, diantaranya menghadapi kendala dan keterbatasan serta bimbingan/arahan
yang terwujud dalam motivasi dari beberapa pihak.
Tesis ini berjudul “Perbedaan Kemampuan Spasial dan Disposisi
Matematis Siswa Antara Pembelajaran Kontekstual dengan Pembelajaran
Biasa di SMP Swasta Budi Agung Medan” sebagai syarat untuk memperoleh
gelar Magister Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika. Ucapan terima
kasih dan penghargaan ditujukan khusus kepada:
1.

Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd dan Bapak Prof. Dr. Hasratuddin, M.Pd
selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika
Pascasarjana UNIMED serta Bapak Dapot Tua Manullang, M.Si selaku Staf
Program Studi Pendidikan Matematika.

2.

Bapak Prof.Dr. Asmin M.Pd. selaku Pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Edi
Syahputra, 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.

3.

Bapak Prof. Dr. Sahat Saragih, M.Pd, Prof.Dr. Hasratuddin, M.Pd, dan Dr.
Edi Surya, M.Si selaku narasumber yang telah banyak memberikan saran dan
kritik yang membangun dalam penyempurnaan dan menjadi motivator dalam
penyelesaian tesis ini.

iii

4.

Direktur, Asisten I, dan II beserta Staf Program Pascasarjana UNIMED yang
telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada penulis menyelesaikan
tesis ini.

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.

Ibu Hj. Megawarni, BA, selaku Kepala SMP Swasta Budi Agung Medan
yang telah memberi kesempatan dan izin kepada penulis untuk melakukan
penelitian.

7.

Teristimewa kepada Ayahanda Alimuddin dan Ibunda Mazdalifah Nasution,
yang telah memberikan doa, rasa kasih sayang, perhatian dan dukungan
penuh dalam setiap langkah penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.

8.

Sahabat seperjuangan angkatan XXIII kelas B-3 Eksekutif terima kasih atas
kerja samanya selama perkuliahan.

9.

Dan kepada seluruh keluarga dan Teman-teman yang tidak bisa penulis
ucapkan satu persatu.
Semoga Allah membalas semua yang telah diberikan Bapak/Ibu serta

saudara/i, kiranya kita semua tetap dalam lindungan-Nya. Mungkin masih
terdapat kekurangan/kelemahan dalam penyusunan tesis ini, untuk itu penulis
mengharapkan sumbangan berupa pemikiran yang terbungkus dalam saran dan
kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.
Medan, April 2016
Penulis

Muhammad Rizky Mazaly

iv

