
KATAPENGANTAR 

Puji dan syukur penulis Jl8Iljatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa 

Saog Maha Ka.rya dan Sumber Pengetahuan yang selalu memberikan 

kebijabanaan, kekuatan dan kelimpahan rahmatNya, sehingga tesis ini dapat 

diselesaikan dengan ba.ik. Dalam proses penyusunan. penulis banyak menghadapi 

kendala dan keterbatasan. Atas bimbingan, araban dan motivasi dosen 

pembimbing dan narasumber, istri dan kedua anak-anaklw, serta rekan-rekan 

maha.siswa pascasarjana akhirnya penulisan tesis ini dapat di.selesaikan. Untuk itu 

penulis mengucapkan terimabsih kepada: 

Bapak Prof. Dr. &mok Sinaga, M.Pd dan Prof. Dian Armanto, M.Pd, 

M.A. M.Sc, Ph.D sebagai dosen pembirnbing I dan Pembirobing II yang telah 

banyak memberikan ilmu pengetahuan. bimbingan, motivasi, araban, dan saran 

dalam penyusunan tesis ini. Selanjutnya ucapan terimakaslh kepada 8apak Prof. 

Dr. Sabat Saragih, M.Pd, Prof. Siman, Ida Karnasih, Ph.D, sebagai narasumber 

yang telah banya.k memberikan masukan atau sumbangan pemik.iran sehingga 

menambah wawasan pengetahuan penulis dalam penyempumaan penulisan tesis 

ini. 

Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si., selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. dan Bapak Prof. Dr. Belferik Manullang selaku Direldur Pascasrujana 

Universitas Negeri Medan, yang telah memberikan kesempatan lcepada penulis 
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untuk mengikuti perkuliahan dan memberikan bantuan UI'UMil administrasi di 

Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini juga, penulis mengucapbn teri.makasib kepada: 

I. Bapak Prof. Sahat Saragih. M.Pd., sebagai Ketua Program Studi Pendidikan 

~ematika dan Ibu Dr. Hasratuddin. M.Pd., sebagai Sekretaris Prognun 

StUdi Pendidikan Matematika dan Saudara Dapot Manullang sebagai Staf 

Pegawai Program Studi Pendidikan Matematika yang telah banyak membantu 

penulis khususnya dalam administrasi perlruliahan selama ini. 

2. Bapak dan Ibu Dosen eli linghmgan Program Studi Pendidikan Matematika. 

yang telah banyak. memberikan ilmu pengetahuan yang bermakna bagi penulis 

dalam meojalankan tugas-tugas sesuai dengan profesi penulis. 

3. Bapak. Edi Syaputra, Ibu Dorhayani Sinaga, M.Pd., lbu Julihar Syafriana, 

S.Pd., selaku validator yang memberikan sacan dan pendapat atas instrumen 

tes penelitian sehingga menqju arab kesempumaan. 

4. Bapak Drs. Zainal Abidin Tambunan, selaku Kepela SMP Negeri 2 

Padangsidempwm, yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk 

melalrukan penelitian disekolah yang beliau pimpin, tennasuk penumfaatan 

saran.a dan prasarana sekolah. serta guru-guru dan staf admin.istrasi sekolah 

yang telab banyak membantu penulis dalam melalrukao penelitian ini. 

5. lstrilru Dra. Masrawiyah, dan ketiga anakku yang lrubanggakan: Arifa 

Masyitha Panjaitan. Aisyah Maysaroh Panjaitan dan Azm.i Muliatua Panjaitan 

yang telah memberikan motivasi, bantuan moral dan material selama 

perkuliahan dalam penulis.t tesis ini. 

iv 



6. Rekan-rekan sepetjuangan khususnya mahasiswa PPs Prodi Pendidikan 

Matematika yang telah banyak memberikan motivasi maupun kontribusi 

dalam penyelesaian tesis ini. 

7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam 

kesempatan ini yang telah banyak memberikan motivasi maupun kontribusi 

dalam penyelesaian tesis ini. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kckurangan dan lcelemahan dari 

tesis ini, untuk itu penulis mengbarapkan sumbangan pemikiran atau bitik yang 

bersifat konstruktif untuk kesempurnaan tesis ini. Penulis tidak dapat membalas 

semua yang diberik.an Bapak/Ibu serta Saudara/i, kinnya Allah, Tuhan Yang 

Maha Pengasih meocurabkao rabmatNya bagi kita semua. Alchir kala semoga 

hasil penelitian dapat bennanfaat bagi pengembangan pcodidikan dimasa k.in.i dan 

yang akan datang. 
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