
KATA PENGA NTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih 

yang memberikan rahmat dan tuntunanNya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini berjudul "Keefektifan Pembelajaran 

Matematika dengan Pendekatan Kontekstual pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri2 

Rantau Selatan Rantauprapat. Penelitian ini merupakan tugas akhir untuk 

memenuhi persyaran dalam memperoleh gelar magister pendidikan di Universitas 

Negeri Medan. Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis mendapat 

bimbingan dari para Dosen dan bantuan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada 

Bapak Prof. Drs. Syawal Gultom, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti 

pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Negeri Medan. 

Ucapan terimakasih penulis kepada Bapak Prof. Dr. Belfrik Manullang, 

M.Pd. selaku Direktur Program pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti pendidikan Program 

Pascasarjana di Universitas Negeri Medan dan mendukung penulis menyelesaikan 

perkuliahan dengan baik. 

Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-

besarnya kepada Ibu Dra. Ida Kamasih, M.Sc., Ed., Ph.D selaku pembimbing II 

sekaligus selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang membimbing penulis, memberi 

masukan tentang bagaimana penulisan tesis yang baik, memberi dukungan dan 



perhatian yang besar dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat selesai 

dengan baik dan tepat pada waktunya. 

Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-

tingginya kepada Bapak Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku pembimbing I yang telah 

membelajarkan dan memberikan bimbingan sejak awal penelitian ini, dengan 

penuh kesabaran tanpa pernah merasa lelah sampai selesainya penelitian ini. 

Kebijakan dan kemurahan beliau, telah membuat penulis mengerti bagaimana 

prosedur suatu penelitian yang baik, bagaimana tulisan dapat menyatu antara 

satu bagian dengan bagian yang lain sehingga satu sama lain saling terkait dan itu 

menjadi bekal akademik penulis dimasa yang akan datang. Sungguh suatu 

anugerah bagi penulis karena Beliau senantiasa meluangkan waktu untuk 

mewariskan ilmu, memberikan pengarahan dan bimbingan dengan tulus. 

Terimakasih penulis dan rasa hormat yang sangat besar kepada Bapak 

Prof. Dr. Sahat Saragih, M.Pd. selaku nara sumber dan selaku Sekretasris Program 

Studi Pendidikan Matematika Program Pascasatjana Universitas Negeri Medan 

yang memberi masukan yang sangat berguna dalam penyempurnaan penelitian 

ini. Beliau juga memberi motivasi dan semangat pada penulis sehingga penulis 

merasa bertanggung jawab untuk membuat hasil penelitian ini lebih baik dan tepat 

pada waktunya. 

Terimakasih penulis dan rasa hormat yang sangat besar kepada 

Bapak Prof. Dian Armanto, M.Pd., M.A., M.Sc., Ph.D selaku nara sumber yang 

banyak memberi masukan dan saran yang sangat berarti bagi penelitian ini, 

sehingga penulis merasa hasil penelitian ini lebih baik. 
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Terimakasih penulis dan rasa hormat yang sangat besar kepada Bapak 

Dr. Warrington Rajagukguk, M.Pd. selaku nara sumber dan Dosen Metodologi 

Penelitian yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis dan 

masukan yang sangat baik sehingga hasil penelitian ini lebih balk. 

Terimakasih penulis dan rasa hormat yang sangat besar kepada 

Bapak Prof. Asmin Panjaitan, M.Pd. selaku nara sumber dan Dosen Evalusi 

yang Pembelajaran yang banyak memberi ilmu dan masukan serta saran yang 

sangat berarti bagi penelitian ini, sehingga penulis merasa penelitian dapat 

diselesalkan dengan baik. 

Penults mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada bapak dan 

Ibu dosen Program Studi Pendidikan Matematika yang sangat banyak memberi 

ilmu pengetahuan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan 

dengan baik. 

Ucapan terimakasih kepada Bapak Drs. Hasan Maksum selaku Kepala 

Sekolah SMP Negeri 2 Rantau Selatan yang telah memberikan izin pada penulis 

dalam pelaksanaan penelitian dan pengambilan data. Terimakasih juga kepada 

guru matematika SMP Negeri 2 Rantau Selatan, yang telah memberikan waktu, 

tenaga dan memberi masukan dalam penyempurnaan perangkat pembelajaran 

serta membantu pelaksanaan penelitian sehingga dapat terlaksana dengan balk. 

Terimakasih penulis sampaikan bagi rekan-rekan mahasiswa 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan, khususnya mahasiswa Prodi Pendidikan 

Matematika angkatan I tahun 2007, yang turut membantu penulis dalam 

perkuliahan dan dalam penyelesaian tesis ini. Teristimewa kepada teman penulis 
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Jefri Aritonang dan Eflin Natalina yang banyak membantu penulis dalam 

penyususnan hasil penelitian ini. 

Terimakasih penulis yang setulus-tulusnya kepada orang tua dan 

keluarga yang memeberi dorongan kepada penulis agar mau menuntut ilmu yang 

setinggi-tingginya dan dapat diabdikan bagi keluarga, masyarakat, dunia 

pendidikan, negara dan untuk Tuhan. Selanjutnya ucapan terimaksih penulis 

kepada Suami tercinta dan Anak saya yang tercinta yang tutus memberikan 

dorongan moral, material dan doa serta semangat selama penulis menyelesaikan 

perkuliahan. Inilah perjuangan dan hasil karya terbaik penulis dengan bantuan 

Yang Maha Kuasa, dipersembahkan buat anak dan suami yang sangat saya 

banggakan. 

Ucapan terimaskasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak 

dapat dituliskan satu persatu yang telah membantu penyelesaian tulisan ini dengan 

baik. Penulis menyadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan oleh adanya 

keterbatasan penulis. Oleh karena itu mohon saran dan kritikan yang membangun 

guna perbaikan tulisan ini. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu 

memberi kasih dan rahmatnya serta umur yang panjang bagi kita semua. 

Medan, 2 September 2009 

Penulis, 

(Dorhayani Sinaga) 
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