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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. Tesis dengan judul: “Upaya Meningkatkan Pemahaman Matematika 

dan Penalaran Logis Siswa SMK Melalui Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik” ini 

ditulis dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister 

Pendidikan (M.Pd.) Program Studi Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan (UNIMED). 

Penulis menyadari dan merasakan sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian tesis ini 

tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada yang 

terhormat: 

1. Bapak Prof. Dr. Dian Armanto, M.Pd., M.A., M.Sc., Ph.D. selaku Pembimbing I dan 

Bapak Prof. Dr. Hasratuddin, M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini. 

2. Bapak Dr. Edi Syahputra, M.Pd. selaku Penguji I, Bapak Dr. E. Elvis Napitupulu, M.S. 

sebagai Penguji II  dan Bapak Prof. Dr. Asmin, M.Pd. sebagai  III yang telah banyak 

memberikan saran sehingga menambah  pengetahuan penulis dalam menyelesaikan 

tesis ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri Medan, dan Bapak 

Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana. Bapak Dr. Edi 

Syahputra, M.Pd. dan Bapak Prof. Dr. Hasratuddin, M.Pd.  berturut-turut selaku Ketua 

dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika Program Pascasarjana Unimed, 

yang telah memberikan kesempatan serta bantuan administrasi selama pendidikan di 

Universitas Negeri Medan. 
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4. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga bagi 

pengembangan wawasan keilmuan selama mengikuti studi dan penulisan tesis ini 

5. Orang tua saya Bapak H. Muhammad Asril dan Almh. Jamilah Nst dan suami saya Abdi 

Wardana yang selalu memberikan dorongan semangat, bantuan moril dan materil serta 

dengan tabah mendampingi selama mengikuti perkuliahan maupun penyelesaian tesis ini. 

6. Rekan-rekan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Matematika (S-2) PPs Unimed 

yang telah memberikan bantuan yang berarti baik berupa sumbangan pikiran dan 

dorongan semangat, baik selama perkuliahan maupun selama penyusunan tesis ini. 

7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak 

langsung telah memberikan bantuan, dengan harapan semoga semua amal baiknya 

mendapat balasan dari Allah SWT. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis  ini masih banyak kekurangan karena itu 

penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan tesis ini. 

Penulis tetap berharap tesis ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

                

Medan,        Februari 2014 
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