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KATA PENGANTAR 

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan 

karunia-Nya  penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini 

berjudul Penerapan Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik Dalam Upaya 

Meningkatkan  Hasil Belajar Siswa Topik Operasi Penjumlahan Dan Pengurangan Bilangan 

Bulat Dikelas IV SD Negri 118156 Karang Anyar Labuhan Batu T.A  2012/2013. 

Selama dalam penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis , namun 

semuanya teratasi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, 

penulis menyampaikan untaian kata terima kasih dari hati yang tulus kepada kedua orang tua 

yang tersayang Ayah anda Abdul Roni Sipahutar dan Ibunda Saadah Hayati Nasution yang 

telah memberikan kasih sayang tanpa batas, dukungan moril dan material do’a restu demi 

keberhasilan kehidupan kepada peneliti. 

Berkat dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini dengan 

tulus dan rendah hati, penulis mengucapkan terimahkasih yang sebesar besarnya kepada: 

Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan beserta 
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Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam beserta para Pembantu Dekan dan Stafnya. 

Bapak Drs. Syafari, M.Pd selaku ketua Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengatahuan Alam Universitas Negeri Medan.Bapak Drs. ZulAmry, M.Si selaku Ketua 

Program Studi Matematika. 

Bapak Dr. Hasratuddin M.Pd selaku pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi 

bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini. Bapak Dr. Edi Syahputra, M.Pd, Bapak 

Prof . Dr.Mukhtar, M.Pd dan Ibu Dra. Nerli Khairani, M.Si selaku Dosen penguji yang telah 

banyak memberi masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Bapak Dr. Bornok Sinaga M.Pd 

selaku Dosen Pembimbing Akademik. Staf pengajar dan Pegawai FMIPA yang telah 

memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. 

Bapak J.Hutasoit dan Bapak Drs.Abdul Rohman selaku kepala sekolah SD Negeri 

118156 Karang Anyar Kec. Pangkatan  dan ibu Saadah Hayati selaku guru kelas IV, yang 

telah memberikan izin kepada penulis untuk  melakukan penelitian disekolah tersebut.Buat 

keluarga saya Adinda Afrida Wildayani Sipahutar, Ahmad Muhazir Sipahutar dan Dea Riska 
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Ananda Sipahutar, terima kasih telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Buat seluruh Rekan kerja saya di LPBI cabang Medan (Zimmy Mustofa, Indra,  

Fauziah, Siti, Amel Dan Tia )serta  semua siswa-siswi yang pernah saya ajari, terima kasih 

telah memberikan Semangat dan Dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Kepeda teman –teman saya (Khairina Rambe, Gustika Putri, Sry wahyuni dan Sity syafriyany 

Lubis) serta mahasiswa pendidikan Matematika angkatan 2008. Thanks for all, all you is my 

friends. Semoga persahabatan kita tetap terjalin. 

Terima kasih  kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, yang tidak tercantum dalam ucapan ini, semoga kebaikan  

yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. 

Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, apabila terdapat kesalahan/kekhilafan dalam 

bentuk bahasa penyampaian,  teknik penulis. Oleh karena itu, besar harapan penulis agar 

pembaca memberi masukan berupa kritik dan sarannya yang bertujuan membangun 

kesempurnaan skripsi ini guna meningkatkan mutu  pendidikan bangsa kita saat ini. Akhirnya  

penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca serta 

menjadi masukan kepada dunia pendidikan. 
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