
KATA Plt:NGANTAR 

Alhamdullillahirobbila'lamin, puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

tcsis yang bcrjudul "Perbedaan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

SMA Mclalui Pembelajaran Koopcratif Tipe Think-Pair-Square 

Mcnggunakan Autograph Dcngan Pcmhclajaran Kooperatif Tipe Think-

Pair-Square Tanpa Autograph" dapat dise!csaikan. Tcsis ini disusun dalam 

rangka memenubi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister 

Pcndidikan pada Program Studi Pendidikan Matcmatika di Program 

Pa.-;cas<ujana Universitas Negeri Medan 

l'enelitian ini secara umum menelaah perbedaan kcmampuan 

komunikasi matematis siswa me\a\ui pcmbd~jaran koopc:ratif tipe .Think-

!'air-Square dengan menggunakan Autograph dengan sampcl pcnclitian 

1iiswa SMA N I Kota Tebing Tinggi. Penclitian ini dilatarbelakangi oleb 

upaya untuk mendukung kctercapaian kompetensi yang dikembangkan 

pada mata pelajaran matematika dalam kurikulum yang berlaku pada saat 

ini, dan juga didasarkan pada kenyataa11 dan pembelajl!Ian matcmatika 

scndiri yang kurang mem~rikan ruang bagi siswa untuk tcrlibat sccara 

lehih <lktif t>aik sc~.:aru mc:ntal, lis1k. maupun sosial dalam merekonstruksi 

pcngetahuannya sendiri. 
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Tesis ini dibagi dalam lima hab. !'ada BJ\B I, berisi pcndahuluan 

yang terdiri dari latar bclakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

pcnclitian, manfaat pcnclitian, dctinisi opcrasional. BAB It berupa kajian 

teoritis yang terdiri dari konsep dasar pembe!ajaran kooperatit: software 

Autograph, perbedaan antara pembdajaran kooperatif dcngan Autograph 

dan kooperatif, komunikasi matematik. dan penelitian yang relcvan. Bab 

HI berupa metode penelitian yang terdiri dari mctode dan desain 

penelitian, subjek penclitian, instrumen penelitian dan pengcmbangannya, 

prosedur dan pelaksanaan pene!itian, dan teknik analisis data. Dalam Bab 

IV disajikan hasil penelitian serta pembahasannya dan Bab V mcnguraikan 

kcsimpula.n, implikasi dan saran-samn 

Penulis menyadari scpenuhflya bahwa hasil karya t\tlis ini masih 

jauh dari scmpuma kan:na itu dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapl<an saran dan kritikan yang membangun. Pcnulis berhamp 

bahwa karya tulis ini dapat memherikan manfa:H dalam upaya 

meningkatkan presta:>i bclajar !>iswa dalam matentatika khususnya dan 

dunia pendidikan pada mnwnnya. Atas hantuan semua pihak Jalam 

penyeiesaian tesis ini, pcnulis ucapkan tcrima kasih dan penghargaan yang 

sctulus-tu\usnya, semoga Allah SWT membalasnya dcngan kcbaikan 

\ehih. 

;vkJan. Juli 201! 
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