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terimakasih yang tulus dan penghargaan yang setingggi-tingginya kepada semua
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yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung penulis. Semoga dapat
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membantu penulis dalam urusan administrasi selama perkuliahan hingga
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Dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu di sela
kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan saran-saran yang sangat
membangun lagi berarti bagi penulis. Bapak Prof. Dr. Hasratuddin, M.Pd,
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4. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lhoksukon bapak Drs. Syarifuddin yang telah
memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian lapangan

iv

di sekolah, staf tata usaha, serta guru pelajaran matematika ibu Samiyem dan
Munjiah, S.Pd.I. yang bersedia membantu dalam proses penelitian.
5. Semua pihak serta rekan-rekan satu angkatan master Hap-Hap Program Studi
Pendidikan Matematika 2012 Chriswijaya, Fitri, Sri Yunita, Winmery, Ika,
Lili, Ina, Yusnarti, k’Wanti, k’Yulia, k’Devi, k’Yunita, bg Hilman, bg Erik,
Juindi, Daut, dan Suwanto yang telah banyak memberikan bantuan dan
dorongan dalam penyelesaian tesis ini. Juga untuk Regina, Ima, Dina Purnama,
k’ Lia, k’Mimi, Tiwi, Ade, dan Rina. Dan kepada semua “Sahabat Pelangi” Iin,
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6. Semua pihak yang tidak tersebut satu-persatu di sini. Terimakasih atas bantuan
do’a dan dukungannya.
Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap semoga
tesis ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi para pembaca, sehingga
dapat memperkaya khazanah penelitian-penelitian sebelumnya, dan dapat
memberi inspirasi untuk penelitian lebih lanjut.
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