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KATA PENGANTAR 

        

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Peningkatan Kemampuan Komunikasi 

Matematis dan Kecerdasan Emosional Siswa SMP dengan Menggunakan Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Think-Talk-Write (TTW)”. Shalawat beserta salam penulis sanjungkan 

kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah islam kepada seluruh ummat 

manusia.  

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis 

sampai terselesaikannya tesis ini. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang 

setimpal. Terima kasih dan penghargaan peneliti sampaikan kepada: 

1. Bapak Dr. Hasratuddin, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Edi Syahputra, 

M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah 

kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat berarti 

bagi penulis sehingga terselesaikannya tesisi ini. 

2. Bapak Dr. Edi Syahputra, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 

Pascasarjana UNIMED dan Bapak Dr. Hasratuddin, M.Pd selaku Sekretaris Program 

Studi Pendidikan Matematika Pascasarjana UNIMED yang telah memberikan arahan dan 

motivasi dalam penyempurnaan tesis ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Sahat Saragih, M.Pd, Bapak Dr. E. Elvis Napitupulu, M.S, dan Ibu      

Dr. Izwita Dewi, M.Pd selaku narasumber yang telah memberikan arahan dan kritik yang 

membangun untuk menjadikan tesis ini menjadi lebih baik. 

4. Bapak Dapot Tua Manullang, SE, M.Si selaku Staf Program Studi Pendidikan 

Matematika Pascasarjana UNIMED yang telah memberikan semangat dan membantu 

penulis dalam penyelesaian tesis ini. 

5. Direktur, Asisten Direktur I dan Asisten Direktur II beserta Staf Program Pascasarjana 

UNIMED yang telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada peneliti dalam 

menyelesaikan tesis ini. 
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6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta H.Muhammadiyah, S.Pd dan Ibunda tersayang 

Hj.Samdiah, yang dengan semangat luar biasanya, dengan bantuan moril maupun 

materil. Kepada Kakakku Herina Masbe, S.Pd.I, M.Hum dan adinda Dharcho Syahputra, 

yang telah memberikan motivasi kepada peneliti demi terselesaikannya tesis ini. 

7. Teruntuk dia sang belahan jiwa, semoga kita tetap istiqomah untuk terus memperbaiki 

diri menjadi sholeh dan sholehah hingga yakin itu teguh didalam jiwa dalam menggapai 

Rahmat-Nya.  

8. Ibu Darmiaty, S.Pd selaku kepala sekolah SMPN 1 Kuta Panjang dan Ibu Nazariah, S.Pd 

selaku kepala sekolah SMPIT Ladia Galaska beserta seluruh dewan guru dan staf yang 

telah memberikan kesempatan dan izin kepada peneliti dalam melaksanakan penelitian 

ini. 

9. Sahabat seperjuangan angkatan XVIII Prodi Pendidikan Matematika Pascasarjana 

UNIMED yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat kepada penulis. 

10. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan serta arahan dalam 

penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.  

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak/Ibu, Saudara/i dan 

menjadikannya sebagai suatu amal kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dari tesis ini. Harapan penulis 

semoga tesis ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi perkembangan dunia 

pendidikan dan dapat memberikan inspirasi untuk peneliti selanjutnya. 

Aamiin Ya Rabb... 
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