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akhirat.  
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yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sehingga 

menambah wawasan pengetahuan penulis dalam penyempurnaan penulisan 

tesis ini. 
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telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sehingga menambah 
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5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Program Studi Matematika yang 

telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna dan berharga 

bagi pengembangan wawasan keilmuan selama mengikuti studi dan penulisan 

tesis ini. Hanya ucapa terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga serta 

doa semoga bapak dan ibu tetap sehat, selalu dalam lindungan dan ridho Allah  

sehingga sukses dalam menghadapi aktivitas hidup dan kehidupan di dunia 

maupun diakhirat kelak.  

6. Bapak Dapot Tua Manulang, SE, M.Si Sebagai staf prodi pendidikan 
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pernah putus serta doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis sehingga 
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10. Bapak Kepala SMP Negeri 2 Percut Sei Tuan yang telah membantu dan 

mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di sekolah yang bapak 
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Akhirnya Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, 

oleh sebab itu segala saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari berbagai 

pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. 
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