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Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis sampaikan 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada 

penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul: 

“Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Masalah untuk 

Meningkatkan Kemampuan Representasi dan Disposisi Matematis Siswa 

SMA”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam memperoleh 

gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Matematika di 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 
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penghargaan 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 Dr. Mulyono, M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Izwita Dewi, 
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setiap saat memberikan kemudahan, arahan dan nasehat yang sangat 

berharga bagi penulis. 

4. Direktur, Asisten Direktur I dan Asisten Direktur II beserta Staf Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah memberikan bantuan dan 

kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 

5. Bapak Drs. H. Enda Tarigan selaku kepala SMA Istiqlal Delitua yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian 

lapangan.  

6. Teristimewa ayahanda tercinta Irwansyah dan Ibunda tersayang Siti Hajar 

Siregar yang senantiasa memberikan motivasi, do’a dan materil kepada 

penulis selama sebelum mengikuti bimbingan sehingga tesis ini dapat 

diselasaikan. 

7. Sahabat seperjuangan angkatan 2015 Prodi Pendidikan Matematika 

(terkhusus kelas B-2 eksekutif) yang telah memberikan dorongan, semangat 

serta bantuan lainnya kepada penulis. 

Semoga Allah SWT membalas semua yang telah diberikan Bapak/Ibu 

serta Saudara/I, kiranya kita semua tetap dalam lindungan-Nya. Namun penulis 

menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi mau pun tata bahasa, untuk 

itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan tesis ini.  
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