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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirrabil’alamin, segala puji dan syukur hanya kepada Allah 

Yang Maha Sempurna dan Mengetahui Segalanya. Atas rahmatNya tesis ini 

mampu penulis selesaikan dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Penulis 

menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, 

segala kurangan dan keterbatasan penyusunan tesis ini tidak akan teratasi dengan 

baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang 

telah berjasa, yaitu kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Hasratuddin Siregar, M.Pd, selaku pembimbing I yang 

penuh dengan kesabaran telah berkenan memberikan bimbingan dan 

masukan kepada penulis dari proses awal penulisan hingga selesai. Dengan 

sifatnya yang kritis telah berhasil membentuk wawasan berpikir penulis 

dalam menyikapi dan mengatasi berbagai permasalahan. 

2. Bapak Prof. Dr. Sahat Saragih, M.Pd., selaku Pembimbing II. Dengan 

kharisma dan sifat kebijaksanaannya senantiasa meluangkan waktu untuk 

membimbing dan memotivasi serta nasehatnya yang menyejukkan pada awal 

penyusunan tesis ini, dapat mengurangi beban psikologi penulis.  yang telah 

berkenan memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dari proses 

awal penulisan hingga selesai. 

3. Kepada saudara-saudaraku seangkatan di program S-2 pendidikan 

matematika PPs UNIMED yaitu, Hidayatsyah, M.Pd, Soniatun Hasanah, 

M.Pd, Veri Pranudia, M.Pd yang telah berjasa dan banyak membantu penulis 

baik selama masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini. 
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4. Kepada Bapak Kepala SMP N.1 Besitang beserta guru-guru matematika pada 

sekolah tersebut yang selama pelaksanaan penelitian menunjukkan kerjasama 

yang harmonis dan saling menunjang terutama dalam memberikan penilaian 

dan pertimbangan instrumen tes hasil belajar dalam rangka keberhasilan 

penelitian ini. 

5. Kepada Ayahanda Razali, Ibunda Nuraida, S.Pd, Kakak Rapita Silpiana, dan 

Adik Siti Mutiara, Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas 

semua kasih sayang dan doa yang telah diberikan kepada penulis agar 

senantiasa tabah, sabar, semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.  

6. Kepada sahabat Bambang, S.Pd, M. Reza Febian, dan Abdurrahman, penulis 

ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas semua kasih sayang dan 

doa yang telah diberikan kepada penulis agar senantiasa tabah, sabar, 

semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini 

Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa 

melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada semua pihak yang telah disebutkan 

di atas yang telah berjasa membantu penulis dalam meraih cita-citanya yang mulia 

ini. Amin Ya Robbal Alamiin. 

Medan,  Agustus 2017 

 

 

                                                                                                 Muhammad Guntur 


