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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil’alamin, segala puji dan syukur hanya kepada Allah 

Yang Maha Sempurna dan Mengetahui Segalanya. Atas rahmatNya tesis ini 

mampu penulis selesaikan dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Penulis 

menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, 

segala kurangan dan keterbatasan penyusunan tesis ini tidak akan teratasi dengan 

baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang 

telah berjasa, yaitu kepada:

1. Kepada Ayahanda Mara Sappit Tanjung, Ibunda Masdalena Hutahuruk, 

ananda ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua kasih sayang 

dan doa yang telah diberikan kepada penulis agar senantiasa tabah, sabar, 

semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini. 

2. Kepada Kakak Nur Laila Tanjung, S.Pd, Diana Tanjung, S.Pd, dan terkhusus 

untuk kakak Doriamas Tanjung, S.Pd  dan istriku Siti Aminah Nababan, 

M.Pd yang telah memberikan dukungan baik itu secara moril dan materil 

sehingga penulis bisa melaksakan pendidikan di Pascasarjana UNIMED. 

Taklupa juga kepada adik Kaya Mudin Tanjung, S.T yang selalu 

memberikan dukungan kepada penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Hasratuddin,M.Pd selaku pembimbing I dan sekaligus 

sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika Pascasarjana UNIMED, 

yang penuh dengan kesabaran telah berkenan memberikan bimbingan dan 

masukan kepada penulis dari proses awal penulisan hingga selesai. Dengan 
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sifatnya yang kritis telah berhasil membentuk wawasan berpikir penulis 

dalam menyikapi dan mengatasi berbagai permasalahan.

4. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra,M.Pd selaku Pembimbing II dan sekaligus 

ketua Program Studi Pendidikan Matematika Pascasarjana UNIMED. 

Dengan kharisma dan sifat kebijaksanaannya senantiasa meluangkan waktu 

untuk membimbing dan memotivasi serta nasehatnya yang menyejukkan 

pada awal penyusunan tesis ini, dapat mengurangi beban psikologi penulis.  

yang telah berkenan memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis 

dari proses awal penulisan hingga selesai.

5. Bapak Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, M.Pd selakau Direktur Pascasarjana 

UNIMED yang telah mempasilitasi untuk bisa menyelasaikan penelitian ini.

6. Kepada Bapak Kepala SMA Negeri 6 Padangsidimpuan beserta guru-guru 

matematika pada sekolah tersebut yang selama pelaksanaan penelitian 

menunjukkan kerjasama sehingga penelitian ini terlaksana.

7. Kepada teman-teman seperjuangan Dikmat A-3 angkatan 2013 susah senang  

telah bersama selama masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini.

Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa 

melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada semua pihak yang telah disebutkan 

di atas yang telah berjasa membantu penulis dalam meraih cita-citanya yang mulia 

ini. Amin Ya Robbal Alamiin.

Medan,  Juni  2015

                                                                                              Henra Saputra Tanjung


