
 
 

iii 

 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Nikmat  

serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis 

ini berjudul “Pengembangan perangkat pembelajaran matematika dalam 

penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) berbasis budaya Melayu 

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa di kelas VIII MTs 

N Tanjung pura”. 

Penulis menyadari bahwa selama proses penyelesaian dan penyusunan tesis ini 

tentunya tidak terlepas dari kekurangan serta hambatan yang penulis harus lewati. 

Berbagai kesulitan maupun hambatan harus tetap dilalui dengan penuh semangat dan 

harapan demi menyelesaikan amanah penyusunan tesis ini sebagai awal dari 

menyelesaikan tugas akhir di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Segala 

hambatan hadir dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis dalam 

menyusun tesis. Baik hambatan berupa moral maupun material. Namun, itu semua 

tidaklah menjadi faktor penyebab penulis untuk berhenti dan menyerah. Semua 

hambatan harus dilalui demi amanah yang harus diselesaikan. 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd selaku Ketua prodi Pendidikan Dasar dan Bapak 

Dr. Daulat Saragi, M.Hum selaku Sekretaris prodi Pendidikan Dasar Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Tesis I yang 

telah banyak membantu, baik dengan meluangkan waktu serta dengan 

memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan saran-saran mulai dari awal 
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penyusunan tesis hingga terselesaikannya tesis ini. Begitu banyak ilmu 

pengetahuan serta pengalaman yang diberikan sehingga sangat bermanfaat bagi 

penulis dalam penyusunan tesis ini. Dan semoga ilmu yang diberikan dapat 

penulis amalkan dalam kehidupan ke depannya, baik dalam dunia penelitian 

maupun di dalam dunia akademis selanjutnya. 

3. Bapak Dr. R. Mursid, M.Pd, selaku pembimbing tesis II yang juga cukup turut 

banyak membantu penulis dalam hal membimbing, memberikan pengetahuan, dan 

yang terlebih adalah motivasi baik berupa pengalaman maupun nasehat-nasehat 

agar penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi lingkungan dunia 

pendidikan khususnya. 

4. LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), selaku pemberi Master Scholarship 

penulis selama menyelesaikan program Master ini. Atas kepercayaan LPDP 

memilih penulis sebagai Awardee sehingga penulis mampu menempuh pendidikan 

master hingga selesai di Universitas Negeri Medan. 

5. Awardee LPDP terkhusus PK18 yang begitu banyak memberi masukan, saran, 

motivasi dengan memanfaatkan dunia online di waktu senggang, untuk berbagi 

ilmu dan pengalaman dari berbagai kampus yang berbeda dalam menyelesaikan 

program master ini. 

6. Mahasiswa A2 Dikdas 2014 Universitas Negeri Medan atas kerja samanya selama 

kurang lebih 24 bulan bersama. Menjadi sebagian keluarga yang begitu 

memberikan pengalaman baru, ilmu, motivasi dan kasih sayang yang tidak akan 

terlupakan. 

7. Sekolah MTs N Tanjung Pura, selaku tempat penelitian penulis dalam 

menyelesaikan penelitian ini. Juga merupakan salah satu sekolah tempat penulis 
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menuntut ilmu pada tingkat lanjutan pertama. Terimakasih atas bantuan dan 

kerjasamanya. 

8. Keluarga tercinta ibunda Nur’aini; ayahanda Jauhari; kakanda Fasrah Juliani, 

S.PdI; Hikmah Lailani, S.PdI; Cahayatun Nisa; M. Fajar Syahbani; dan M. Wahyu 

Hidayah, yang selalu mengirimkan do’a, menguatkan semangat, memberikan 

nasehat serta bantuan materil sehingga penulis mampu menyelesaikan program 

master ini pada tepat waktu.  

9. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya. 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat 

balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam 

penyelesaian tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan 

baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik 

yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. 

Kiranya isi tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam 

memperkaya khasanah ilmu pendidikan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, 

semoga tesis ini berguna bagi kita semua khususnya para pembaca. 

 

Medan,     Juni 2016 

Penulis, 

 

RIZKI NURJEHAN 


