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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, 

sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Pengaruh Pendekatan 

Pembelajaran SAVI Terhadap  Kemampuan Komunikasi Matematis dan Keterampilan 

Sosial Siswa Smp Swasta Rantau Kualasimpang”. Shalawat dan salam penulis 

sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah umat. 

Tesis ini ditulis dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) Program Studi Pendidikan 

Matematika, Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan (UNIMED). Sejak 

mulai persiapan sampai selesainya penulisan tesis ini, penulis mendapatkan 

semangat, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan keikhlasan 

dan ketulusan baik langsung maupun tidak langsung sampai terselesainya tesis ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan tersebut. 

Terimakasih dan penghargaan khususnya peneliti sampaikan kepada: 

1. Teristimewa kepada Ibunda dan Ayahanda tersayang Murniati dan Sarbini, 

serta istri tercinta Jumiati, S.PdI yang selalu memberi doa dan dukungan 

yang besar dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat selesai 

dengan baik. 

2. Ibu Dr. Ani Minarni, M.Si dan Bapak Prof. Dr. Martua Manullang, M.Pd 

selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan meluangkan 

waktunya serta telah memberi nasehat dan arahan kepada penulis selama 

penulisan tesis ini. 

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

selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Pendidikan Matematika PPs 
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Negeri Unimed yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan 

kepada penulis dalam penulisan tesis ini. 

4. Bapak / Ibu Dosen dan para pegawai Prodi Pendidikan Matematika PPs 

Universitas Negeri Medan yang telah membantu penulis sejak dalam 

perkuliahan hingga penyelesaian tesis. 

5. Bapak Muhammad Khairul, S.Pd selaku kepala Sekolah SMP Swasta 

Dharma Patra Rantau Kualasimpang yang telah membantu dan 

mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan 

tesis ini. 

6. Kepada adik penulis Devi Agustina S.Pd dan Safaruddin terima kasih atas 

do’a dan dukungannnya membantu penulis dalam segala hal, sehingga 

membuat penulis semakin semangat dalam menyelesaikan tesis ini. 

7. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Program 

Pascasarjana di Universitas Negeri Medan Angkatan Tahun 2013 yang 

banyak membantu sejak dalam perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini. 

8. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan serta arahan 

dalam penyelesaian tesis ini. 

 

Semoga Allah SWT Yang Maha Pengasih memberikan balasan yang baik 

atas bantuan dan bimbingan yang diberikan. Dengan penuh harapan kiranya tesis 

ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Amin. 
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