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untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) di Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 
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bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Peneliti berterima kasih kepada 
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tengah kesibukannya telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan 

dengan sabar dan kritis terhadap berbagai permasalahan dan selalu mampu 

memberikan motivasi bagi Peneliti sehingga tesis ini dapat diselesaikan 

dengan baik.  

5. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M. Pd. selaku Dosen Pembimbing II di 

tengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, 

arahan dengan sabar dan kritis terhadap berbagai permasalahan dan selalu 

mampu memberikan motivasi bagi Peneliti sehingga tesis ini dapat 

diselesaikan dengan baik.  

6. Staf Prodi Pendidikan Matematika (Bang Hendrik Dalimunthe) yang banyak 

memberikan pelayanan membantu Peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. 

7. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Silangkitang, Drs. Khoyan, Guru pamong 

Saya , Bapak Abdullah Nur, S.Pd, Guru-guru, Staf/Pegawai, dan siswa-siswi 

di SMA Negeri 1 Silangkitang. Terima kasih telah banyak membantu dan 

mengizinkan Peneliti melakukan penelitian sehingga tesis ini bisa selesai. 

8. Yang teristimewa dalam hidupku orang tua tercinta yakni ibunda Rosyida 

Ritonga, S.Pd.I dan ayahanda Drs. Paringgonan Ritonga. Karena berkat 
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9. Kepada Adik satu-satunya, Zul Fadli Rambe yang memberi semnagat dan 

perhatiannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. 
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Fawwaz Rambe yang menjadi penyejuk hati dan penyemangat dalam 

penyelesaian tesis ini 

11. Kepada Ayah Mertua, Mulatiur Ritonga, S.Sos., M.AP dan Ibu Mertua Ika 

Rahmawati , ST yang tak henti hentinya memberikan nasihat kepada saya 
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menemani dalam menimba ilmu di kelas. 

13. Serta semua pihak yang tidak dapat Peneliti tuliskan satu-persatu namanya 

yang membantu Peneliti hingga selesainya Penelitian tesis ini. 

Semoga Allah SWT membalas semua yang telah diberikan Bapak/Ibu 

serta Saudara/I, kiranya kita semua tetap dalam lindungan-Nya.  

Peneliti telah berupaya dengan segala upaya yang Peneliti lakukan dalam 

penyelesaian tesis ini. Namun Peneliti menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu 

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca 

demi kesempurnaan tesis ini. Semoga isi tesis ini bermanfaat dalam memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan. Amin. 
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