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KATA PENGANTAR 

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis 

mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik 

dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada 

waktunya, tesis ini berjudul “Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep 

dan Disposisi Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah di 

SMP Negeri 2 Takengon”. Selanjutnya shalawat teriring salam senantiasa di 

alamatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa 

umat manusia dari alam kejahilan ke alam yang berpengetahuan. 

Tesis ini di ajukan Untuk memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh 

Gelar Megister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Matematika Program 

Pascasarjana UNIMED, namun dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari 

bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis banyak mengalami 

kesulitan, terutama kurangnya pengalaman penulis dalam menyusun karya ilmiah 

serta keterbatasan pengetahuan, tetapi berkat bantuan dan bimbingan Bapak  dan 

Ibu Dosen  yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan nasehat sehingga tesis 

ini dapat terwujud sebagaimana mestinya dan dengan senang hati penulis 

menerima kritikan dan saran-saran yang bersifat membangun demi perbaikan 

penulisan karya selanjutnya. 

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M. Pd  selaku Ketua 

Prodi Pendidikan Matematik Pascasarjana Universitas Negeri Medan,  Bapak 

Prof. Dian Armanto, M.Pd., M.A., M. Sc., Ph. D., selaku pembimbing I penulis, 



iv 
 

Bapak Dr. Kms. M. Amin Fauzi, M. Pd. Selaku pembimbing II penulis, Bapak 

Prof. Dr. Hasratuddin, M.Pd, Bapak Dr. Edy Surya, M.Pd selaku penguji penulis 

dan Bapak/Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Prodi Pendidikan Matematika 

Pascasarjana UNIMED dan Seluruh Staf Pascasarjana Universitas Negeri Medan, 

Keluarga besar penulis yang telah banyak berkorban banyak pada penulis serta 

buat teman-teman seperjuangan, terimakasih dukungan dan waktunya.  

Akhirnya penulis menyerahkan diri kepada Allah SWT mudah-mudahan 

Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya penulis sendiri. Dengan 

rahmat serta hidayah-Nya kiranya tulisan ini merupakan karya yang diridhoi-Nya 

Amin Ya Rabbal’alamin. 

Medan,   09 Januari 2015 M  
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