
iv 
 

KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Di Kelas VIII SMP Swasta 

Primbana Medan T.A 2017/2018”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu 

syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Matematika Program 

Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak  

Drs.W.L.Sihombing, M.Pd. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal rencana 

penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih 

juga penulis sampaikan kepada Ibu Dra.Mariani, M.Pd, Bapak Dr. Syafari, M.Pd., 

dan Bapak Pardomuan Sinambela, S.Pd, M.Pd. selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan 

terimakasih juga disampaikan kepada ibu Dr. Izwita Dewi, M.Pd selaku 

Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi dukungan, saran-saran dan 

bimbingan selama perkulihan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada 

Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. selaku Rektor UNIMED, Ibu Dr. Martina 

Restuati, M.Si. selaku Dekan FMIPA UNIMED, Bapak Dr. Edy Surya, M.Si. 

selaku Ketua Jurusan Matematika, Bapak Drs. Yasifati Hia, M.Si. selaku 

Sekretaris Jurusan Matematika FMIPA UNIMED, Bapak Drs. Zul Amry, M.Si. 

selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, dan seluruh Bapak, Ibu 

Dosen beserta Staf Pegawai Jurusan Matematika FMIPA UNIMED yang sudah 

membantu penulis dan memberikan kelancaran selama penyusunan skripsi ini. 

 Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu kepala Sekolah 

SMP Swasta Primbana Medan Ibu Dina Sapriana, S.Pd., guru mata pelajaran 

matematika kelas VIII-B Bapak Nelson Sembiring, S.Pd., seluruh Bapak/Ibu guru 

beserta Staf Pegawai SMP Swasta Primbana Medan dan adik-adik kelas VIIItahun 

ajaran 2017/2018 yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. 



v 
 

 Teristimewa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda 

Manungkol Napitupulu dan Ibunda Delima Rosalina Samosir yang selalu 

memberikan limpahan kasih sayang, doa, motivasi, semangat dan pengorbanan 

yang tak ternilai harganya. Untuk adik-adik penulis tersayang Patar Napitupulu 

yang selalu mendoakan, menyemangati,  dan juga buat adik tersayang Cindi 

Hutabalian yang selalu memberikan doa dan semangat, dan buat adik tersayang 

Melani Napitupulu yang juga tidak pernah lupa untuk selalu mendoakan dan 

menyemangati penulis.  

 Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat selama 

perkuliahan, Titin Sihite, Vieren Hutaabalian, Blestry Wati Siahaan, Irwanty 

Siahaan, Putri Damai Yanti Marbun, dan Ratu Laminar Pardede yang merupakan 

anggota “THE GALS”, yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, dan 

juga yang selalu setia menemani penulis. Dan  semua teman-teman Eks B 

Matematika 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa 

mendukung dan menemani penulis dalam suka maupun duka. Terima kasih juga 

penulis ucapkan untuk teman PPLT SMK Islam AZIZI Medan yang juga 

memberikan dukungan selalu dalam penyusunan skripsi ini. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi 

ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun 

tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya 

membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

bermanfaat bagi para guru matematika dalam menambah khasanah ilmu 

pendidikan. 

Medan,     Januari 2018 

Penulis 

 

 

Melyna Napitupulu 

NIM. 4133311046 


