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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

Alhamdulillahirrabbil’alamin, Segala puji serta syukur penulis sampaikan 

ke hadirat Allah SWT yang Maha Mengetahui segalanya. Atas rahmat dan 

hidayah-Nya serta kemudahan yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat 

menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP 

Negeri 2 Padangsidimpuan Melalui Model Pembelajaran Kontekstual” yang 

tak lepas dari segala kekurangan dan keterbatasan. Dalam proses penyusunan tesis 

ini terdapat beberapa hal yang harus dilalui. Sehingga di perjalanannya tidak lepas 

dari berbagai kendala dan keterbatasan. Namun berkat bimbingan/arahan yang 

terwujud dalam motivasi dari beberapa pihak, sehingga keterbatasan dan 

kekurangan dapat teratasi dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka 

memenuhi sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Magister 

Pendidikan (M.Pd) di Program Studi Pendidikan Matematika Sekolah 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan (UNIMED). 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang telah berjasa 

kepada : 

1. Bapak Dr. E. Elvis Napitupulu, MS dan Ibu Yulita Molliq Rangkuti, 

M.Sc, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan 

banyak masukan dan bimbingan kepada penulis. 

2. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd , Bapak Prof. Dian Armanto, 

M.Pd., M.A., M.Sc., Ph.D, dan Bapak Prof. Dr. Asmin, M.Pd selaku 

Narasumber yang telah banyak memberikan saran dan masukan-

masukan dalam penyempurnaan tesis ini. 

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

selaku ketua dan sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika 

Pascasarjana UNIMED yang setiap saat memberikan kemudahan, 

arahan dan nasihat yang sangat berharga bagi penulis. Serta Bapak 
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Dapot Tua Manullang selaku staf pada program studi pendidikan 

matematika Pascasarjana UNIMED yang telah membantu dan melayani 

dengan baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan berkas 

penyelesaian tesis. 

4. Direktur, Asisten I, II dan III beserta Staf Program Pascasarjana 

UNIMED yang telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada 

penulis menyelesaikan tesis ini. 

5. Bapak Drs. Zainal Abidin Tambunan selaku Kepala Sekolah SMP 

Negeri 2 Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk melakukan penelitian lapangan, staf tata usaha, serta guru 

pelajaran matematika Bapak Bajora, S.Pd yang bersedia membantu 

dalam proses penelitian. 

6. Bapak Dr. Edy Surya , M.Si, Bapak Dr. W. Rajagukguk, M.Pd, dan Ibu 

Dr. Ani Minarni, M.Si selaku validator yang telah meluangkan 

waktunya dan banyak memberikan masukan serta arahan kepada 

penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

7. Secara khusus penulis mengucakan terima kasih yang tiada terhingga 

kepada Ayahanda tersayang (Alm) Awaluddin Harahap, Ibunda tercinta 

(Almh) Nurhanifah Nasution dan suamiku tersayang Syahrin Arifin 

Lubis, ST, Tulang dan Nantulangku Sahlan Nasution, Juana Dharma, 

SH  serta adik-adikku tersayang  Y3 (Yuyun, Yeyen, Yulia), Amsal 

Azizun Siregar yang telah memberikan dorongan, motivasi dan 

nasehatnya yang menyejukkan hati serta cinta kasihnya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

8. Buat teman-teman terbaik penulis, Agus Saleh, M.Pd, Hamni Fadlilah, 

M.Pd, Ida Sari Siregar, M.Pd, Ziaulhaq S.Pd,  dan teman-teman kelas 

eksekutif B-1 yang telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi 

yang sangat membangun dari awal sampai selesainya tesis ini. 

9. Pihak –pihak yang belum tersebutkan dan mungkin terlewatkan saya 

mohon maaf. 
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 Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap semoga 

tesis ini dapat memberikan sumbangan, manfaat, kritikan dan masukan bagi para 

pembaca, sehingga dapat memperbaiki dan memperkaya khasanah penelitian-

penelitian sebelumnya dan dapat memberi inspirasi untuk penelitian lebih lanjut.  

  

Medan,    Februari 2017 

       Penulis 

 

 

      Yusrida Hafni Harahap 

 

       


