
iv 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

berkat rahmat dan hidayah_Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

dengan Pendekatan Open – Ended  materi Kubus dan Balok di kelas VIII MTs 

Amin Darussalam Percut Sei Tuan T.A 2014/2015”. Skripsi ini di susun untuk 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan 

Matematika Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor beserta 

staf-stafnya di Universitas Negeri Medan. Ucapan terima ksih juga disampaikan 

kepada Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc, Ph.D, selaku Dekan beserta staf-stafnya di 

FMIPA Universitas Negeri Medan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 

juga diucapkan kepada Bapak Dr. Edy Surya, M.Si, selaku Ketua Jurusan 

Matematika dan pegawai di Jurusan Matematika yang telah banyak membantu 

penulis dalam pengumpulan berkas-berkas untuk wisuda. 

Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Bapak Dr. E. Elvis 

Napitupulu, M.S selaku Dosen Pembimbing Akademik. Ucapan terima kasih 

sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ibu Dra. Ida Karnasih, M.Sc, Ph.D 

sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan 

kepada penulis sejak awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Terima 

kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd, Drs. H. 

Banjarnahor, M.Pd, dan Bapak Drs. Yasifati Hia, M.si selaku dosen pemberi saran 

dan penguji yang telah memberikan masukan dan saran mulai dari rencana 

penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini dan kepada seluruh Bapak 

dan Ibu Dosen serta Staf Pagawai Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri 

Medan. 

Teristimewa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda 

Alm. Aslan Effendi Nasution dan Ibunda Hamidah Tambunan yang menjadi 

sumber motivasi dan senantiasa mendukung, memberikan doa, dorongan moril 



v 
 

dan materil kepada penulis selama mengikuti pendidikan sampai dengan selesai. 

Terima kasih juga disampaikan kepada adik-adik tersayang penulis Nurlely 

Nasution, Muhammad Al-Fahriji Nasution dan Afdal Rizky Nasution yang 

senantiasa memberikan dukungan dan menjadi semangat bagi penulis.  

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jalaluddin, S.H., 

M.Si. selaku kepala sekolah MTs Amin Darussalam, Ibu Nila Andriani Hutasuhut, 

S.Pd selaku guru bidang studi matematika MTs Amin Darussalam dan guru-guru 

yang telah memberikan izin, bantuan dan informasi bagi penulis selama 

melakukan penelitian.  

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Abang Solahuddin 

Al’Ayyubi Dalimunthe, S.Pd yang selalu memberi nasehat, doa, semangat dan 

motivasi kepada penulis dan sahabat-sahabat penulis Afrodita Munthe, Elfrina 

Afrida , Miska Aini Harahap, Mohd. Zulfachri Ritonga, Dinaria Ambarita, 

Nurmahrani Lubis, Indah Nurlia, Rizky Purnama Sari, dan teman-teman yang 

tidak bisa disebutkan khususnya Eks Mat’ 11 yang tergabung dalam Grup Hidup 

Segan Matipun Tak Mau  yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis, 

serta kepada sepupu penulis yang banyak membantu dan memberi motivasi 

kepada penulis dari sejak awal kuliah Winda Sari.  

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 sifatnya 

membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

bermanfaat bagi para guru matematika dalam menambah khasanah ilmu 

pendidikan. 

 

             Medan,     Juni 2015 

             Penulis  

 

 

 

              Febri Dahyana Nasution 

              NIM. 4113311016 


