
iii 

 

KATA  PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran Berbasis Pendekatan Matematika Realistik untuk 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan Literasi Matematis Siswa SMP 

Negeri 5 Torgamba” ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW  beserta keluarga dan para  

sahabatnya hingga pada umatnya sampai akhir zaman. Penyusunan tesis  ini 

bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa mencapai gelar Magister 

Pendidikan di Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa 

pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya terhadap pihak-pihak yang membantu penulis dalam 

penyusunan tesis ini terutama kepada: 

1. Bapak  Prof.  Dr. Hasratuddin, M.Pd sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Abil 

Mansyur, M.Si  sebagai pembimbing II  atas bimbingan, arahan, motivasi dan 

waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi 

dosen pembimbing.    

2. Bapak  Prof. Dr. Edy Syahputra, M.Pd,  Bapak  Dr. Pardomuan Sitompul, 

M.Si,  Ibu Dr. Nerli Khairani, M.Si, yang telah memberikan masukan dan 

saran pada saat seminar proposal dan seminar hasil tesis.  

3. Seluruh Dosen, Teknisi program Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

khususnya dosen Pendidikan Matematika  yang telah memberikan arahan 

dan bimbingan untuk mendalami ilmu matematika.  
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4. Kedua Orang tua, Ayahanda tersayang Mustofa Daulay  dan  mama tercinta  

Duma Sari Hotna  Lubis, serta kakakku tercantik Nikmatul Hasanah Daulay  

dan adik-adikku terlucu  (Yusrahanna Daulay, Rosma Hariani Daulay, 

Ilham Halomoan Daulay) serta seluruh keluarga terkasih yang selalu 

mendoakan, memberi dukungan moril dan materil penuh dan memotivasi 

dalam penulisan tesis ini. 

5. Kepada teman-teman mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2017 

kelas B-3 (Rahmi, Tutut, Nisa, Zuhur, Fresly, Desy,Ledy,Vivy,Husni, Alfi, 

Fachri, Umam, Ahmad) serta seluruh rekan kerja saya yang telah 

memberikan motivasi dan berbagi ilmu kepada penulis sehingga tesis ini 

dapat terselesaikan. 

6. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu.  

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap semoga tesis 

ini benar-benar bermanfaat kepada seluruh masyarakat yang membaca tesis ini 

maupun kepada rekan-rekan lain terutama bagi rekan guru dalam meningkatkan 

wawasan dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran 

matematika di depan kelas serta dapat menjadi seorang guru yang berkompeten 

dan profesional. 
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                                                           Penulis 
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