
KATAPENGANTAR 

Puji syukur penulis ucapk.an kepa.da Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan kebijaksanaan, kek:uatan dan kelimpahan l:>erkatNya kepada penulis 

schingga tcsis ini dapat terselesai.kan. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis 

banyak menghadapi kendala dan keteroatasan. Namun berkat bimbingan dan araban 

dan motivasi dosen pembimbing, narasuml:>er, keluargaku, scrta rekan·rek.an 

mahasiswa Pascasarjana akhimya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. 

Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapk.an terima kasih 

dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr Belferik Manullang, selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis 

untuk mengikuti pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Negeri Medan 

dan mendukung penulis menyeJesaik.an perkuliah.an dengan baik. 

2. Bapak Prof. Dr Sahat Saragih, MPd selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Matematika Program Pascasaljana Universitas Negeri Medan, sekaligus menjadi 

Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan yang sangat 

berguna dalam penyempumaan penulisan tesis ini. Beliau juga memberikan 

motivasi, pengarahan dan bimbingan, nasehat dan pikiran yang sangat berarti 

sehingga penelitian ini menjadi lebih baik. 

3. Bapak Prof. Dr Pargaulan Siagian, MPd selaku Dosen Pembimbing II, dimana 

ditengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan. 

araban, nasehat yang sangat berarti bagi penulis. 
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4. Bapak Prof. Dian Annanto MPd, MA, MSc, PhD selaku narasumber yang 

banyak memberikan masukan dan saran yang 5alliat berarti bagi penelitian ini, 

sehingga penulis merasa hasil penelitian ini menjadi \ebih baik. 

5. Bapak Dr Hasratuddin, MPd selaku narasumber yang mcmberikan masukan dan 

sumbangan pemikiran dengan menambah wawasan pengetahuan penulis dalam 

peoyempumaan tesis ini. 

6. Ibu Dr Asih Menanti, MS, SPi selaku narasumber yang memberikan masukan 

dan sumbangan pemikiran dan saran yang sangat berguna bagi penyempumaan 

penclitian ini. 

7. lbunda tercinta T. Juliana Pakpahan, dan semua k.eluarga ( kakak dan adik

adik:ku ) yang telah banyak memberikan swnbangan bai.k. secara moril maupu.n 

materil, motivasi dan doa se\ama penulis mengikuti pedruliahan dan penulisao 

tesis ini. 

8. Suami.ku tercinta Drs Gomgom Macpaung, dan ank-anaklru yang sangat 

kusayangi Andri Fandy, Franky Gofrino dan Filio Hara, yang telah banyak 

berkorbaan waktu dan kurang mendapat perhatian dari peaulis selaroa penulis 

mengilruti perkuliahan dan penulisan tesis ini, yang juga sangat banyak 

memberikan motivasi, dorongan moral, material dan doa. lnilah perjuangan dan 

basil karya terbaik. penulis dengan bantuan Tuhan Yang Maba Murah dan 

Penyayang, yang penulis persembahkan buat ibunda. suamiku dan anak-anakku 

yang sangat penulis banggakan. 

9. Bapak Drs Muhammad Daud, MM selaku KepaJa SMA Negeri 7 Mcdan, Ibu 

Dra Isti Bandarani selaku Kepala SMA Budi Mumi I Mcdan. dan rekan-rekan 
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guru yang ada di sekolah tersebut yang telah memberi.kan kesempatan dan izin 

kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. 

I 0. Rekan-rekan sepeljuangan mahasiswa Program Pascasaij~~~~a Prodi Matematika 

seluruhnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu 

memberikan dorongan, dan kontribusi selama masa. perkulialum dan 

penyelesaian tesis ini. 

II. Bapak Syarifuddin. MSc, PhD selaku Asisten Dlrektur I, Bapak Direktur, serta 

seluruh dosen. juga staf PPs Pendidikan ·Matematika Universitas Negeri Mcdan 

yang telah memberi.kan bantuan dan kesempatan kepada penulis untuk 

menyelesaikan studi di PPs UNIMED. 

12. Bapak/Ibu Pegawai yang ada di Sek.olah Pascasarj110a Universitas Negeri 

Medan. khususnya Bapalc Dapot Tua Manullang selalcu pcgawai di Prodi 

Pendidikan Matematib yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan 

kepada peoulis seiama tMSa perkuliaban d:m penyelesaian tesis ini. 

Akhir kata pcnulis dengan sepenuh hati juga meogucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang telah 

membantu penyelesaian tulisan ini dengan bailc. Penulis menyadari masih terdapat 

kelemahan dan keku.rangan oleh lceterbatasan peoulis. Oleh karena itu penulis mohon 

saran dan kritik yang membangun guna perbaikan tulisan ini.Akhimya semoga 

Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kasih dan rahmatNya bagi kita semua. 

Medan, Juni 2011 

Penulis, 

Friska Bernadette Siahaan 
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