
KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT 

yang telah memberi rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SDN  

104203 Bandar Khalipah T.A 2013/2014” yang disusun untuk memperoleh gelar 

Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dasar Pasca Sarjana 

Universitas Negeri Medan. Shalawat dan salam dipersembahkan keharibaan Nabi 

Besar Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta.  

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan dapat diselesaikan 

dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Dalam 

menyelesaikan tesis ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari 

berbagai pihak karena kurangnya ilmu dan pengetahuan. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Asmin, 

M.Pd dan Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd selaku dosen pembimbing tesis 

yang dengan penuh kesabaran telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta 

motivasi kepada penulis mulai dari penyusunan proposal penelitian hingga 

selesainya tesis ini. 

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: 

 Rektor Universitas Negeri Medan, Direktur Program Pascasarjana 

Unimed, Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Dasar serta para staf 

administrasi Program Pascasarjana Unimed yang telah memberikan bantuan 

kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian tesis ini.  

Bapak Prof. Dr. Hasratuddin, M.Pd, Bapak Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd dan 

Bapak Dr. KMS. M. Amin Fauzi, M.Pd, sebagai penguji yang telah banyak 

memberikan masukan dan koreksi untuk perbaikan tesis ini, serta seluruh staff 

pengajar Program Pasca Sarjana Unimed yang dengan ketulusan hati telah 

memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan 

di Prodi Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 



  Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Dasar 

Universitas Negeri Medan angkatan  XXII kelas A Reguler tempat penulis berbagi 

suka dan duka selama perkuliahan serta kepala sekolah dan rekan-rekan guru SD 

Negeri 104203 Bandar Khalipah yang telah banyak membantu dan memberikan 

dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.  

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan teristimewa 

kepada Ayahanda Drs. Zainal Harahap dan Ibunda Deli Erna, SPd atas segala 

pengorbanan dan doa-doanya yang senantiasa menyertai perjalanan hidup penulis. 

Terima kasih yang tulus juga penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besar atas 

segala pengertian, perhatian dan dukungannya baik moril maupun materil.  

Menyadari akan keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman 

yang dimiliki penulis, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan 

sumbangan pemikiran ataupun kritik yang bersifat konstruktif untuk 

kesempurnaan tesis ini. Hanya kepada  Allah kita berserah, semoga kiranya Allah 

mencurahkan berkatnya bagi kita semua. Akhir kata semoga hasil penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan dimasa kini dan dimasa yang 

akan datang. Amin. 
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