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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

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

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Peningkatan 

Kemampuan Pemecahan Masalah dan Representasi Matematis Melalui 

Pembelajaran Pendekatan Metakognitif di SMA Negeri 5 Binjai”. Shalawat 

beserta salam penulis sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai 

pembawa risalah islam kepada seluruh ummat manusia. Pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis sampai 

terselesaikannya tesis ini. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang 

setimpal. Terima kasih dan penghargaan peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Matematika Pascasarjana UNIMED ditengah-tengah kesibukannya telah 

memberikan bimbingan dan selalu mampu memberikan motivasi bagi penulis 

sehingga terselesaikannya tesis ini.

2. Bapak Dr. Mulyono, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 

Matematika Pascasarjana UNIMED yang telah banyak membantu dalam 

memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

3. Bapak Dr. W. Rajagukguk, M. Pd dan Dr. Kms. M. Amin Fauzi, M.Pd selaku 

dosen pembimbing I dan pembimbing II ditengah-tengah kesibukannya telah 
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memberikan bimbingan, arahan dengan sabar dan kritis terhadap berbagai 

permasalahan, dan selalu mampu memberikan motivasi bagi penulis.

4. Ibu H. Hidayati Hanum, S.Pd selaku Kepala SMA Negeri 5 Binjai yang telah 

memberi kesempatan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

5. Teristimewa abang-abang dan kakak saya tercinta Ahmad Taufik Harahap, 

Hidayati Harahap, Ahmad Zaini Harahap,  Ahmad Fadhli Harahap, Ahmad 

Affandi Harahap, Budi Arifin Haris Harahap, dan Afifurahman Farid Harahap 

yang telah memberikan doa, rasa kasih sayang, perhatian dan dukungan penuh 

dalam setiap langkah penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.

6. Sahabat seperjuangan terkhusus angkatan 2014 Prodi Matematika (A1) 

terkhusus Nur Afifah Imran dan Nur Anisah Lubis yang telah memberikan 

dorongan, semangat, serta bantuan lainnya kepada penulis.

7. Teruntuk dia sang belahan jiwa, semoga kita tetap istiqomah untuk terus 

memperbaiki diri menjadi sholeh dan sholehah hingga yakin teguh di dalam 

jiwa untuk menggapai Rahmat-Nya.. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas bantuan, 

dukungan dan bimbingan yang diberikan. Dengan segala kekurangan dan 

keterbatasan penulis berharap semoga tesis ini dapat memberi sumbangan dalam 

memperkaya khasanah ilmu dalam bidang pendidikan dan menjadi masukan bagi 

penelitian lebih lanjut. 

Medan,     Desember  2017
Penulis
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