KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan
rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
dengan

judul

"PENGARUH

STRATEGI

PEMBELAJARAN

DAN

KEMAMPUAN VERBAL TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA
SISWA MTsN 2 MEDAN.". Tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian
persyaratan mendapatkan gelar Magister Pendidikan pada Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Medan.
Dalam penyelelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari
berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materil, yang tidak dapat penulis sebutkan
namanya satu persatu. Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi
amal ibadah ikhlas bagi mereka dan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT,
Amin.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus dan ikhlas penulis sampaikan
kepada Bapak Abdul Hasan saragih, M.Pd selaku pembimbing I, dan Bapak Prof. Dr.
H. Muhammad Badiran, M.Pd sebagai pembimbing II yang telah berkorban waktu,
tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.
Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Prof. Dr.Abdul Hamid K, M.Pd., Bapak Prof.
Dian Armanto,M.Pd.,M.A.,M.Sc.,Ph.D. dan Bapak Prof. Dr. Binsar Panjaitan, M.Pd.,
masing-masing sebagai penguji, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi pada
penulis. Tak lupa rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada :
1. Bapak Prof. Drs. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri
Medan dan Bapak Prof. Dr. Belferik Manullang selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Negeri Medan, serta semua staff yang telah
memberikan fasilitas belajar selama penulis mengikuti perkuliahan di sekolah
Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Badiran, .M.Pd dan Bapak Dr. Sahat Siagian,
M.Pd selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Teknologi
Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
3. Bapak dan Ibu Dosen di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang
telah membekali penulis dengan wawasan ilmu, pengalaman dan kematangan
berpikir.
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4. lbu Kepala dan guru-guru MTsN 2 Medan yang telah membantu penulis
mengumpulkan data dalam penelitian ini.

5. Rekan-rekan Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang
telah banyak memberikan bantuan moral dalam penyelesaian perkuliahan dan
penelitian ini.

6. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan untaian terima
kasih yang setinggi-tingginya serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada
Ayahanda Almarhum AbuBakar Ibrahim dan lbunda Tercinta Hj. Nadjmah,
atas segala do'a yang tulus dan ikhlas, pengorbanan, bantuan baik moril
maupun materil.
7. Selarijutnya rasa terima kasih kepada· suam1 tercinta Drs.Ismarissiska.MM,

yang telah banyak bersusah payah dan berkorban untuk keberhasilan ini, dan
juga Ananda tersayang Aini Mitha Syahfitri, semoga ananda kelak bisa
memperoleh pendidikan yang lebih tinggi sehingga dapat mengerti betapa
tingginya nilai ilmu.
8. Kakak-kakak serta adik-adikku tersayang bersama istri dan suami serta anakanaknya.
Kepada semua pihak yang telah turut membantu penulisan tesis ini baik yang
namanya disebut maupun tidak, penulis mengucapkan terima kasih semoga segala
kebaikan bapak, lbu dan saudara sekalian mendapat balasan kebaikan yang setimpal
dari Allah SWT.
Dengan segala kerendahan hati penulis mengakui bahwa tesis ini masih jauh
dari sempurna. Untuk itu penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun
dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.
Akhimya penulis berharap semoga tesis ini ada manfaatnya terutama bagi
penulis dan pembaca yang membutuhkannya. Amin.
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