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KATA PENGANTAR 

 

 

Pertama sekali penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah 

SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan 

tesis  ini. Tesis ini ditulis dan diajukan guna memenuhi persyaratan dalam 

memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan 

Matematika Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan (UNIMED) dengan 

judul : “Peningkatan Kemampuan Komunikasi dan Disposisi Matematis 

Siswa SMK Tamansiswa Sukadamai Kabupaten Asahan Melalui Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah.” 

 Sejak mulai persiapan sampai selesainya penulisan tesis ini, penulis 

mendapatkan semangat, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak dan pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, antara lain: 

1. Bapak Prof. Dr. Asmin, M.Pd sebagai pembimbing I yang telah meluangkan 

waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd sebagai pembimbing II sekaligus 

sebagai Ketua Prodi Pendidikan Matematika Program Pascasarja UNIMED 

yang telah mengarahkan peneliti dalam penyempurnaan penulisan ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Hasratuddin, M.Pd selaku Narasumber sekaligus Sekretaris 

Program Studi Pendidikan Matematika yang setiap saat memberikan 

kemudahan, arahan, saran dan nasehat yang sangat berharga bagi penulis. 

4. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si dan Ibu Dr. Ani Minarni, M.Si selaku 

Narasumber yang telah banyak memberikan saran dan masukan-masukan 

dalam penyempurnaan tesis ini. 

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

telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada penulis dalam 

menyelesaikan tesis ini. 

6. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Matematika Program Pascasarjana 

UNIMED yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak berhingga 

kepada penulis sejak awal perkuliahan sampai penyelesaian penulisan tesis 

ini. 
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7. Kepada Ayahanda Sanusi Sibuea, M.Si, Ibunda Romiyah, S.Pd, dan Suami 

Tercinta Muhammad Ardiansyah Sembiring, M.Kom penulis ucapkan terima 

kasih yang tak terhingga yang telah memberikan dorongan, motivasi dan 

nasehatnya yang menyejukkan hati serta cinta kasihnya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tesis ini. 

8. Serta teman-teman mahasiswa kelas A-3 reguler terkhusus Irma Sari Daulay, 

M.Pd dan Siti Aminah Nababan beserta semua pihak yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan tugas ini yang tidak dapat disebutkan satu per 

satu. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab 

itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya 

membangun dari pembaca sekalian demi kesempurnaan dalam penulisan-

penulisan selanjutnya. 

 

 

          Medan,    Juni 2015 
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