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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan  kehadirat  Tuhan yang Maha Kuasa  

atas limpahan rahmat dan kasihNya sehingga tesis yang berjudul: “Perbedaan 

Kemampuan Berpikir Kreatif Dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 

Yang Diberi Pembelajaran Berbasis Masalah Dengan Pembelajaran 

PAIKEM”   ini dapat diselesaikan dengan baik. 

 Tesis ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar magister pendidikan pada program studi pendidikan 

matematika PPs UNIMED.  Pada penelitian ini ditelaah perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif dan pemecahan masalah dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran PAIKEM.  

Dalam penulisan tesis ini penulis telah menerima banyak bantuan, 

kritikan, dan dukungan dari berbagai pihak baik berupa moral maupun materil. 

Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd selaku Direkur Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

2.  Bapak Prof.  Dr. Edi Syahputra, M.Pd sebagai Ketua Program Studi 

Pendidikan Matematika sekaligus sebagai narasumber I  dan Bapak  Prof. Dr. 

Hasratuddin, M.Pd selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika 

Pascasarjana UNIMED , Bapak Prof. Dr. Asmin, M.Pd, sebagai narasumber 

II dan Bapak  Dr. E. Elvis Napitupulu, MS, sebagai narasumber III yang 

telah banyak memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sehingga 

menambah wawasan pengetahuan penulis dalam penyempurnaan penulisan 

tesis ini. 

3.   Bapak Dr. Martua Manullang, M.Pd sebagai pembimbing I yang dengan sabar 

dan tulus hati memberikan bimbingan serta motivasi yang intensif kepada 

penulis selama penulisan tesis ini. 

4.   Bapak Dr. Edy Surya, M.Si sebagai pembimbing II yang dengan sabar dan 

tulus hati juga memberikan bimbingan serta motivasi yang intensif kepada 

penulis selama penulisan tesis ini. 
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5.  Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, yang 

telah  bersedia mendidik dan memberikan bekal ilmu, dan membimbing  

penulis selama masa studi. 

6.   Bapak Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd, Bapak Dapot Tua Manullang, SE., 

M.Si, dan Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd atas perhatiannya 

memberikan masukan selama penulisan tesis ini 

7.  Suster Urbana Sirait, KYM, S.Pd dan Suster Masda Munthe, KYM, M.Si 

berturut-turut selaku Kepala SMP Swasta Bintang Timur Pematangsiantar dan   

SMP Swasta Cinta Rakyat 1 Pematangsiantar yang telah memberikan izin dan 

kesempatan untuk melakukan penelitian di sekolah yang beliau pimpin. 

termasuk dalam pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah, serta guru-

guru dan staf   administrasi yang telah banyak membantu penulis dalam 

melakukan penelitian ini 

8.   Ayahku, Tiopan Arifin Purba dan Ibuku, St. Marlince Simamora yang kucintai 

yang telah mendukung penuh dan mendoakan penulis selama perkuliahan. 

Sungguh bersyukur penulis memiliki orangtua seperti kalian. 

9.   Adik-adiku tercinta, Ester Meilisa Purba, S.Pd, Yeheskiel Andrew Tua Purba, 

S.Pd, dan Christen Desy Purba, serta keluarga, Uda Nelson Purba beserta 

keluarga di Medan, dan keluarga besar lainnya yang telah memberi dukungan 

kepada penulis selama menjalani studi. 

10.   Bapak Dr. H. Simbolon, M.Si beserta keluarga dan Bapak B. Sihombing, 

M.Pd beserta keluarga dan Suster Aurelia Nadeak yang memberi dukungan 

serta motivasi yang besar kepada penulis. Sungguh bangga penulis bisa 

mengenal dan berteman baik  dengan mereka. 

11. Teman-teman mahasiswa Pendidikan Matematika Pasca Sarjana Universitas 

Negeri Medan angkatan XXI baik grup A1, A2, B1, dan B2 yang membantu 

penulis dalam pelaksanaan penelitian dan menyelesaikan tesis ini yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu. 

12. Amang Pdt. Marhasil Hutasoit dan C.Pdt Christmanson Ambarita atas 

dukungan dan support bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

13. Rekan-rekan Ikatan Alumni SMP RK Bintang Timur dan Ikatan Alumni SMA 

Budi Mulia yang memberi dukungan doa dan semangat 
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14. Semua pihak yang telah membantu dan memberi masukan serta arahan dalam 

penyelesaian tesis ini. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu 

penulis mengharapkan sumbangan berupa pemikiran yang terbungkus dalam 

saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

tesis ini.  

Semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna di masa yang akan datang. 

   

        Medan, ........   Februari  2015 

        Penulis, 

 

 

       YOEL OCTOBE PURBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


