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Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkah 

dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini 

berjudul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Melalui 

Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik pada Materi Bangun Datar Segi 

Empat di Kelas VII SMP Negeri 35 Medan T.A 2012/2013”. Skripsi ini disusun 

untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan 

matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNIMED. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai 

pihak, oleh sebab itu sudah sewajarnya apabila penulis mengucapkan terima kasih 

kepada Bapak  Drs. H. Banjarnahor, M.Pd, M.Pd selaku pembimbing skripsi yang 

telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran guna kesempurnaan 

skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada Bapak Prof. Dr. Asmin, 

M.Pd, Bapak Prof. Dr. Sahat Saragih, M.Pd, dan Bapak Drs. Syafari, M.Pd selaku 

dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran mulai dari perencanaan 

penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada Ibu Dra. N. Manurung, M.Pd selaku Dosen Pembimbing 

Akademik dan kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai jurusan 

Matematika FMIPA UNIMED yang telah banyak membantu penulis. 

Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda 

Ibrahim (Alm) dan Ibunda Rosliana Nasution yang terus memberikan motivasi 

dan doa demi keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini, juga kepada 

abanganda Ardiansyah, Amd.Kom, Armansyah,Amd.Kom dan Ari Kurniawan 

yang juga selalu memberikan dukungan dan motivasi. Penulis juga mengucapkan 

terima kasih kepada Juniati,S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 35 Medan, 

Ibu Aisyah S.Pd selaku guru bidang studi matematika SMP Negeri 35 Medan 

yang telah banyak membantu penulis selama penelitian. 

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Sahabatku  

(Muhammad Ilham, Imam Prayogo, Fitria Kalsum, Suriani dan Mujianto). Buat 

teman-temanku Nur Hasanah, Neni maryuni, Hidayani Nasution dan semua anak-
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anak Dik B Reguler 2009 yang telah banyak membantu penulis selama 

perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini, beserta semua pihak yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu yang turut memberi semangat dan bantuan kepada 

penulis. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi 

ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun 

tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. 
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