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KATA PENGANTAR 

      

Syukur  Alhamdulillah  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT  yang  

telah memberikan  curahan  rahmat,  taufiq  dan  hidayahNya  sehingga  Tesis  yang 

berjudul “Perbedaan Kemampuan Komunikasi  Matematis Dan Kemandirian 

Belajar  Siswa  Melalui Model  Pembelajaran Inkuiri Dan Model Pembelajaran 

Ekspositori Menggunakan Media Software- Autograph” ini dapat terselesaikan. 

Semoga Allah mencurahkan berkahNya atas Tesis ini, baik bagi yang menulis 

maupun yang membaca. Shalawat  serta  salam  semoga  tetap terlimpahkan  kepada  

junjungan  nabi  besar Muhammad  SAW  yang  telah membawa kita dari jalan yang 

gelap menuju jalan yang terang benderang. Tesis ini disusun dalam rangka 

memenuhi persyaratan  dalam memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program 

Studi Pendidikan Matematika di Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Penulis  menyadari  bahwa  dalam  penulisan  Tesis  ini  tidak  akan 

mendapatkan suatu hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, saran serta doa 

dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan  terima kasih, 

jazakumullah khairan katsiiran kapada semua pihak yang telah banyak membantu 

selesainya penulisan Tesis ini, 

1. Secara khusus dan istimewa penulis mengucapkan terima kasih dan hormat 

kepada orangtua  saya Ayahanda Suroso dan Ibunda Suparti untuk semua kasih 

sayang, doa, motivasi, jerih payah serta dukungan penuh untuk setiap langkah 

dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini. Ucapan ku “ Anim 

Sayang Emak Dan Bapak, semoga Allah selalu memberi kesehatan dan murah 

rezki pada kedua ortu ku,aamiin”.   

2. Bapak Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Prof. 

Dr. Edi Syahputra, M.Pd selaku dosen pemimbing II yang telah meluangkan 

waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan  banyak ilmu, bimbingan, 

arahan dan saran-saran yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan tesis 

ini sampai selesai. 

3. Bapak Dr. Edy Surya  M.Si, Bapak Dr. W. Rajagukguk M.Pd, dan Bapak Dr. 

KMs. M. Amin Fauzi, M.Pd selaku  narasumber yang telah banyak 
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memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan dan 

menjadi motivator dalam penyelesaian tesis ini. 

4. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd dan Bapak Prof. Dr. Hasratuddin, M.Pd 

selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika 

Pascasarjana UNIMED serta Bapak Dapot Tua Manullang, M.Si selaku Staf 

Program Studi Pendidikan Matematika. 

5. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur dan Asisten Direktur I 

Program Pascasarjana UNIMED.  

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Matematika Program Pascasarjana 

UNIMED yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermakna 

kepada penulis selama menjalani pendidikan. 

7. Seluruh staf pegawai di lingkungan Pascasarjana UNIMED 

8. Kepada Bapak Drs. Helmi, M.Pd, selaku kepala sekolah dan Ibu Safrida S.Pd, 

selaku guru mata pelajaran kelas X SMA Negeri 5 Pematangsiantar serta 

seluruh dewan guru yang telah memberikan kesepatan dan izin kepada penulis 

untuk melakukan penelitian. 

9. Kepada saudara kandungku kak Rani yang sedang mengandung dan abangku 

Iko Fiali ,abang Ipar Suprianto, mereka yang selalu menjadi teman sharing dan 

buat keponakanku yang sholeh “Lintang Azril dan Hadyan Hanif” yang selalu 

menjadi kekuatan dan Penghilang rasa lelahku 

10. Adik tersayangku Alm. Tri Utami “Ya Allah,sampaikan salam rindu dan 

sayangku untuknya, ampunkan dosanya, ringankan siksa kubur untuknya” dan 

Sahabatku tercinta Dwita Febrina Pinem, Risma, Silmi Tasliyah, yang selalu 

ada saat suka maupun duka, semoga Allah balas semua dan mempermudah 

segala urusan kalian, Aamiin ya Allah  ;’) 

11. Teman seperjuanganku : Mega Multina (kak me), Nur Asyiah Nst (Cia), Fitri 

Ayunita (Kak Fitri),ayoo belum berhenti perjuangan kita sampai disini,  masih 

harus terus berjuang dalam  masa pencarian pekerjaan yang terbaik demi masa 

depan yang cerah  semoga dipermudah  langkah kita Aamiin  

Buat Fadliyani, Nurtri Julia, Kika, Kak Putri, Bunda Atun, Kak Dwi, Yessi 

Jurnala, Yusi Sabrida, Apriadani, Kak Siska, Kak Lilis dan  rekan-rekan 

Dikmat A-4 serta juga sahabat seperjuangan angkatan XXIII Prodi Matematika 
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yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan, 

semangat serta bantuan  lainnya kepada penulis semoga di permudah dalam 

urusan Tesisnya salam kompak selalu. 

12. Teristimewa kepada rekan-rekan kos, Aira, Ciah, Dani, Diana, Flora, Lidya, 

Wulan, Kak Geby terima kasih untuk doa dan semangatnya, for all terima 

kasih untuk persaudaraan  kita yang telah menjadi keluarga kecil di rumah 

kedua kita di Medan Pancing, Jalan Perjuangan, Gang Ibadat No 08 A semoga 

ridho Allah selalu tercurahkan dan selalu kompak.. aamiin, ”ma’a najah untuk 

adik-adik ya..”  

13. Untuk Ibu Sopia beserta suami dan muridku termanis Sopia serta kak Yanti dan 

nenek Sopia, yang gak kalah perannya dalam memberi sumbangsi dalam 

penulisan tesis ini terima kasih selalu membantuku dengan penuh ikhlas salam 

kekeluargaan semoga selalu terjaga silaturahmi kita   

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas bantuan dan bimbingan 

yang diberikan. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis berharap 

semoga tesis ini dapat memberi sumbangan dalam memperkaya khasanah ilmu 

dalam bidang pendidikan dan menjadi masukan bagi penelitian lebih lanjut. 

 

Medan,    April  2016 

                      

 

                     

                                           Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


