
iv 

 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan 

rahmat dan karuniaNya yang memberikan kesehatan, kesempatan, dan kemudahan 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-

baiknya. 

Skripsi ini berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Pada Materi Kubus dan 

Balok di SMK MTs Swasta Miftahussalam Medan”, disusun untuk melengkapi 

syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam UNIMED. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

Bapak Dr. Asrin Lubis, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan saran-saran yang membangun kepada penulis 

sejak penyusunan proposal, penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi 

ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. Syafari, M.Pd, 

Bapak Drs. Yasifati Hia, M.Si dan Bapak Drs. W.L. Sihombing, M.Pd selaku 

Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang 

membangun mulai dari rencana penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi 

ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. M. Manulang, M.Pd 

selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran 

perkuliahan. Bapak Prof.Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor UNIMED, Bapak 

Prof. Drs. Motlan, M.Sc, Ph.D selaku Dekan FMIPA UNIMED, Bapak Dr. Edy 

Surya, M.Si, Bapak Drs. Yasifati Hia, M.Si, dan Bapak Drs. Zul Amry, M.Si, 

Ph.D selaku ketua jurusan, sekertaris jurusan, dan ketua program studi pendidikan  

matematika FMIPA UNIMED serta seluruh Bapak, Ibu Dosen dan Staf Pegawai 

Jurusan Matematika FMIPA UNIMED yang sudah membantu penulis. Ucapan 

terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Ruhama S.Pdi selaku Kepala Sekolah 

MTs Swasta Miftahussalam Medan, Ibu Mariana, S.Pd, selaku guru bidang studi 

matematika MTs Swasta Miftahussalam, guru, staf, pegawai, dan siswa-siswi 

MTs Swasta Miftahussalam yang namanya tidak memungkinkan penulis untuk 

menyebutkan satu persatu, terima kasih atas segala arahan bantuan dan kerjasama 

yang diberikan kepada penulis, terimakasih atas warna yang telah digoreskan di 

dalam perjuangan ini. 

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih kepada Ayahanda Alm. 

Kaswin Lubis karena atas perjuangannya penulis berani berjuang dan Ibunda 

Salbiah Nasution yang selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung 

penulis secara tulus, untuk kakanda dan abangda Sri Hayati Lubis, Khirul Ahmad 

Lubis, Deliana Lubis dan Syawal Luddin Lubis yang telah banyak memberi kasih 

sayang, semangat, nasehat, doa, dan materi sehingga perkuliahan dan penyusunan 

skripsi ini dapat terlaksana dengan baik, masih terus melekat dalam hati ini 



v 

 

sebagai motivasi dalam hidup ini “biarlah satu diantara kita ada yang berhasil”. 

Terimakasih untuk Hasili Rizkiyah Ritonga S.Pd yang telah mengisi kekosongan 

hati ini sehingga terus selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Terima 

kasih kepada abangda Herry Ramadhan S.E yang menjadikan penulis sebagai 

anak asuhnya, atas abangda juga penulis termotivasi untuk terus bergerak menuju 

kesuksesan. Terimakasih kepada Abangda Badzlan Darari, M.Pd yang telah 

memberi banyak masukan, Dian Bastian Guci, Azizah octoerina Hsb. Chairul 

Riva’I, Damayanti KW, Dinar Kristina Lubis, Anggi Maulida Hanum, Andika 

Sura Prasetya, Arifah Abriana NST, Afifah Zahra Octaviani, Syahmidun, berkat 

kalian semua penulis bisa sejauh ini, terima kasih atas warna yang telah kalian 

berikan dalam sela-sela perjuangan ini, terimakasih juga kepada the katrok girls 

Adelina Sari Hrp, Betty rumondang, Dori, Adha, dan adriani, Agustina, terima 

kasih juga kepada Aidil and The Harim (isti, yunda, sulasmi, fathul), Ciri Giring-

giring, Campur Sari serta anak Dik A 2010 lainya sebagai teman-teman 

seperjuangan. Terimakasih kepada kakanda, dan adinda di Jurusan Matematika 

FMIPA UNIMED. Teman-teman PPLT SMK Swasta YPT Brandan Tahun 2013. 

Teman-teman seperjuangan di kepengurusan HMI Komisariat FMIPA UNIMED 

Periode 2012-2013. Dan semua sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis 

cantumkan namanya satu persatu namun senantiasa memberikan semangat dan 

motivasi 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 pendidikan. 

 

 

 

 

Medan,   Maret 2015 

Penulis, 

 

 

Abdurrohman Lubis 

NIM. 4103111002 

 


