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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan berkat-Nya yang memberi kesehatan dan hikmat kepada penulis serta 

Shalawat beriring salam Kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa 

kita dari zaman jahiliah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti 

sekarang ini sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Pengembangan 

Media Pembelajaran Flip Book Berbasis Pendekatan Saintifik untuk 

Meningkatkan Kemampuan Penalaran dan Pemahaman Konsep Matematis Siswa. 

 Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini banyak dukungan baik secara 

moril maupun materi dan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas sumbangsih yang telah 

diberikan, kepada: 

1. Ayahanda tercinta Ir. Ms. Birgantara dan Ibunda yang selalu memberikan 

doa dan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis 

ini. 

2. Bapak Dr. Hermawan Syahputra, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak 

Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd selaku pembimbing II yang telah banyak 

memberikan ilmu, bimbingan dan saran yang sangat berharga bagi penulis 

untuk menyelesaikan tesis ini. 

3. Bapak Prof. Bornok Sinaga, M.Pd sebagai narasumber I, Bapak Prof. Edi 

Syahputra, M.Pd sebagai narasumber II, dan Bapak Mangaratua M. 

Simanjorang, Ph.D sebagai narasumber III yang telah memberikan 

dukungan dan saran untuk penyempurnaan penulisan tesis ini. 

4. Bapak Dr. Mulyono, M.Si sebagai Ketua Program Studi Pendidikan 

Matematika Pascasarjana UNIMED, Bapak Mangaratua M. Simanjorang, 

Ph.D sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika 

Pascasarjana UNIMED. 

5. Bapak Prof. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur Program Studi 

Pendidikan Matematika Pascasarjana UNIMED, Asisten Direktur I dan II 

Program Pascasarjana UNIMED dan Staf Program Pascasarjana UNIMED 

yang telah memberikan bantuan kemudahan administasi selama 

pendidikan. 

6. Bapak Ibu Dosen yang selama perkuliahan memberikan banyak ilmu yang 

bermanfaat sehingga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baru bagi 

penulis. 

7. Kepada Bapak Drs. Idris Ginting selaku Kepala Sekolah SMP Harapan 1 

Medan. 

8. Adinda Putri Balqis dan Muhammad Hafiz Alfarizi yang senantiasa 

memberikan doa dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis. 
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9. Teman hidup Yufazhrin Pandapotan Batu Bara yang selalu memberikan 

doa dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis. 

10. Sahabat Ribka Pasaribu dan teman seperjuangan di B-1 2019 Pendidikan 

Matematika Program Pascasarjana serta seluruh teman-teman yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu yang turut serta membantu dalam 

penyusunan tesis ini. 

 Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala bantuan dan 

kebaikan Bapak/Ibu/Kakak/Abang/Adik yang diberikan. Penulis juga telah 

berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tesis ini, namun 

penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, 

untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari 

para pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Kiranya tesis ini bermanfaat dalam 

memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 
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