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KATA PENGANTAR 
 

   

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur penulis sampaikan 

kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang 

berjudul “Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik Dan 

Kemandirian Belajar Siswa SMP Melalui Pendekatan Matematika Realistik 

Berbantuan Software Autograph”. Salawat dan salam penulis sanjungkan 

kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pembaa risalah ummat beserta 

para keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita kealam yang penuh 

dengan ilmu pengetahuan. 

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam memperoleh 

gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Matematika di 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan pengahargaan 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 penulis sampaikan kepada: 

1. Teristimewa dan tersayang kedua orangtuaku, Bahaluddin Harahap dan 

ibunda Herawati Siregar yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal 

dan semangat di setiap hari-hariku tanpa pernah jemu serta yang menjadi 

penyemangat dan penghibur di kala senang dan penatku 

2. Kepada suamiku Zein Syahputra Hasibuan,S.T dan Keluarga di sabungan 

adinda ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas semua kasih 

sayang dan doa yang telah diberikan kepada penulis agar senantiasa tabah, 

sabar, semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.  

3. Adikku Rahmat Saleh Harahap yang turut memberikan dukungan dan 

menjadi penyemangat penulis dari awal hingga akhir perkuliahan dan 

terselesaikannya tesis ini. 
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4. Kedua dosen pembimbing terbaik, Bapak Dr. Mulyono, M.Si selaku 

pembimbing I dan sekaligus sekretaris Program Studi Pendidikan 

Matematika UNIMED dan Ibu Dr. Ani Minarni, M.Si sebagai dosen 

pembimbing II yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk 

memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran yang berarti bagi penulis 

5. Ketua dan Sekretaris Prodi pendidikan matematika terbaik, Bapak Prof. Edi 

Syahputra, M.Pd  dan Bapak Mulyono, M.Si 

6. Direktur Program Studi Pendidikan Matematika Pascasarjana UNIMED 

Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd beserta staf dan jajarannya. 

7. Bapak Dr. Edy Surya, M.Si, Bapak Dr. Syafari,M.Pd dan Ibu Dr. Nerly 

Khairani, M.Si selaku penguji yang telah banyak memberi masukan untuk 

perbaikan tesis ini. 

8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Matematika Pascasarjana 

UNIMED yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama 

perkuliahan 

9. Bapak Hendri Dalimunthe,M.A bantuan dan segala upayanya sehingga dapat 

menyelesaikan kuliah dan tesis ini. 

10. Kakakku Puteri yang banyak memberikan bantuan sehingga semua urusan 

dapat berjalan lancar dalam menyelesaikan kuliah dan  tesis. 

11. Aman Sanusi Siregar, M.Pd yang mendukung dan menjadi langkah awal 

bagiku  untuk memulai studi lanjut sehingga dapat menyelesaikan kuliah dan  

tesis ini 

12. Habibah Ani Ramadhani,M.Pd sebagai sosok kakak yang terhebat dalam 

hidupku yang memberikanku motivasi, dukungan, bantuan dan segala 

upayanya sehingga dapat menyelesaikan kuliah dan tesis ini. 

13. Reziono Pratama, M.Pd yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan 

dalam penyelesaian tesis. 

14. Asril Sirait, M.Pd teman yang baik dalam memberikan saran untuk 

memajukan penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tesis ini. 

15. Abden Rahim Aritonang teman bertukar pikiran dalam bertukar pikiran 

dalam menyelesaikan kuliah dan  tesis. 
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16. Kepada sahabat-sahabat Hasna Ritongga,M.Pd, Miratika, M.Pd, Doni 

Irawan, M.Pd, Dewi Purnama Sari,M.Pd, Ainul, M.Pd, Sri, M.Pd, 

Endang,M.Pd dan Pinta,M.Pd penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-

dalamnya atas semua kasih sayang dan doa yang telah diberikan kepada 

penulis agar senantiasa tabah, sabar, semangat dalam menyelesaikan 

pendidikan ini 

17. Seluruh teman-teman seperjuangan prodi DIKMAT kelas B-1 Eksekutif 

angkatan 2016, k’els, k’elly, k’nora, k’sulha, k’rani, meytri, dianti, dian, 

k’widia, bg ishak, k’fitri, okta, nurul dan k’sheila. 

18. Bapak Eko Nogroho, S.Pd selaku kepala sekolah SMP N 2 Beringin beserta 

guru-guru matematika pada sekolah tersebut yang selama pelaksanaan 

penelitian menunjukkan kerjasama yang harmonis dan saling menunjang 

terutama dalam memberikan penilaian dan pertimbangan instrumen tes hasil 

belajar dalam rangka keberhasilan penelitian ini. 

19. Saudara/I yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tak dapat 

disebutkan namanya satu persatu 

20. Seluruh siswa kelas VII dan Siswa SMP Negeri 2 Beringin Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap semoga 

tesis ini nantinya dapat diberikan masukan dan bermanfaat bagi para pembaca, 

dan dapat memberi inspirasi untuk penelitian lebih lanjut. Aamiin. 
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