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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, 

sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis  dengan judul “Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran Matematika Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kreatif dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Inquiry di SMP Swasta Sultan Iskandar 

Muda ”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa 

risalah umat. 

 Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis dengan keikhlasan dan ketulusan, baik langsung maupun tidak 

langsung sampai terselesainya tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan 

yang setimpal atas kebaikan tersebut. Terima kasih dan penghargaan khususnya 

peneliti sampaikan kepada:  

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

Dr. KMS. M. Amin Fauzi, M.Pd selaku dosen pemimbing II yang telah 

meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan  bimbingan, 

arahan dan saran-saran yang sangat berarti bagi penulis.  

2. Bapak Bapak Dr. Edy Surya, M.Si,, Bapak Prof. Dr. Asmin, M.Pd dan Ibu Dr. 

Ani Minarni, M.Si., selaku nara sumber yang telah banyak memberikan saran 

dan masukan-masukan dalam penyempurnaan tesis ini. 
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3. Kepala Sekolah dan Guru SMP Sultan Iskandar Muda yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian lapangan. 

4. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Ayahanda Maliadi,S.IP dan Ibunda 

Hayati, serta kakakku Lola Mandasari, M.Pd dan adikku Tri Suprima Dani 

yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, motivasi, do’a dan 

dukungan baik moril maupun materi yang tak terhingga. 

5. Sahabat semua yang telah memberikan semangat dan inspirasi, serta rekan-

rekan mahasiswa pendidikan matematika angkatan XXIII khususnya untuk 

teman seperjuangan kelas Dikmat A-1 Tahun 2014. 

6. Semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang 

telah memberikan dukungan do’a dan motivasi yang diberikan selama ini. 

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap semoga 

tesis ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi para pembaca, sehingga 

dapat memperkaya khasanan dalam membuat tesis dan dapat memberi inspirasi 

untuk penelitian lebih lanjut. 

Penulis 

 

 


