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 Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pemurah 
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Pendidikan Matematika Pascasarjana UNIMED yang juga merupakan 

Narasumber yang telah banyak memberikan saran dan masukan-masukan 

dalam penyempurnaan tesis ini. 

3. Bapak Dr. Mulyono. M.Si selaku sekretaris Program Studi Pendidikan 
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M.Pd sekaligus sebagai Narasumber dalam Sidang Tesis saya yang telah 

memberikan sumbang saran kepada penulis menyelesaikan tesis ini.  

5. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

6. Kedua Orang tua saya dan Ibunda yang senantiasa mendo’akan penulis serta 

memberikan support yang luar biasa, motivasi dan dorongan moral dan 

material sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

7. Kedua anakku Nahli Pramesta Asura dan Rifqi Prasetia Asura  yang 

senantiasa selalu memberikan dukungannya, semangat, motivasi yang kuat 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

8. Suamiku tercinta H. Wan Amir Hamzah  yang senantiasa memberikan do’a 

, dukungan dan motivasinya. 

9. Buat teman-teman terbaik, Diah Sakinah Lubis, Nina Fadilah, Syahlan, 
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teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

dukungan, bantuan, dan motivasi yang sangat membangun dari awal sampai 

selesainya tesis ini.  

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya 
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