KATA PENGANTAR

Segala hormat, kemuliaan, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan
Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya yang melimpah yang memberikan
kesehatan, hikmat dan pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat
menyelesaikan

tesis

ini

dengan

baik.

Adapaun

judul

tesis

adalah

:

“Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Pendekatan Realistic
Mathematics Education Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematis dan Kemandirian Belajar Siswa SMP Negeri 1 Medan”.
Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar
Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Matematika di Program
Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggitingginya kepada semua pihak yang telah membantu sejak mulai persiapan sampai
selesainya penulisan tesis ini, semoga Tuhan memberikan balasan kebaikan
tersebut dengan kebaikan yang lebih banyak. Pada kesempatan ini penulis
sampaikan terima kasih kepada:
1. Secara khusus dan teristimewa penulis mengucapkan terima kasih dan hormat
yang setinggi-tingginya untuk mendiang ayahku yang terhebat Jadiaman
Tamba dan Ibuku tercinta Helena Sinaga untuk semua kasih sayang, doa,
motivasi, jerih payah dan sudah memberikan yang terbaik kepada penulis
semasa hidup mereka sehingga penulis bisa sampai pada titik ini, semoga
mereka mendapatkan tempat terindah disisiNya, Amin.
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2. Bapak Dr. Syafari, M.Pd, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Prof. Dr.
Pargaulan Siagian, 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 dalam penyusunan tesis ini
sampai selesai.
3. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd selaku Ketua Prodi Pendidikan
Matematika Pascasarjana UNIMED sekaligus sebagai narasumber yang telah
banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan dan menjadi motivator
dalam penyelesaian tesis ini .
4. Bapak Dr.E.Elvis Napitupulu, M.S, dan Bapak Dr. Pardomuan Sitompul,
M.Si selaku narasumber yang telah memberikan saran dan kritik yang
membangun untuk menjadikan tesis ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Dr. Mulyono, M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi
Pendidikan Matematika Pascasarjana UNIMED.
6. Bapak Hendri Dalimunte, S.Pd,M.A selaku staf Prodi Pendidikan Matematika
7. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana
UNIMED yang telah memberikan kesempatan serta bantuan administrasi
selama pendidikan di Universitas Negeri Medan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Matematika Program Pascasarjana
UNIMED yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat
berharga bagi pengembangan wawasan keilmuan selama mengikuti studi dan
penulisan tesis.
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9. Ibu Juliana, S.Pd selaku guru bidang studi matematika dan Ibu kepala sekolah
serta semua staf SMP Negeri 1 Medan yang telah memberikan kesempatan
dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Teristimewa juga buat abangku Whaston Tamba dan Edaku, abangku Jasrin
tamba dan Edaku, abangku Pontus Tamba dan Edaku, abangku Ramses
Tamba, abangku Santo Frengki Tamba, serta adik tercintaku Natalia tamba
dan adik ipar, yang sudah banyak membantu dan memberikan semangat bagi
penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Keponakanku tercinta Mangaranap Tamba, Francisco Tamba, Hotmarisi Tua
Tamba, Josua Tamba, Daniel Tamba, dan Dean Tamba, semoga kelak jadi
anak-anak yang hebat dan berguna bagi nusa dan bangsa ini.
12. Special untuk my favorite person bg Jonris Tampubolon orang yang paling
sabar menghadapai penulis, terimakasih sudah sangat banyak membantu, dan
memotivasi sekaligus jadi pembimbing ketiga penulis dalam menyelesaikan
tesis ini, semoga tetap jadi pembimbing saya untuk menyelesaikan tulisantulisan selanjutnya.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan diskusi apa saja ( K’ Rany, Widia, Meytri
Sihotang, Dianti dan Habibah) yang telah memberikan dorongan, semangat,
serta

bantuan

kepada

penulis

dalam

pelaksanaan

penelitian

dan

menyelesaikan tesisi ini.
14. Sahabat-sahabat saya anak B-1 ( K’ Nora, K’ ely’ k’ Shulha’ Roima, Dian,
Fitri, Okta, Sheila, bg’ Ishak, Reziono, Asril, Aman, Abden), sudah banyak
membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
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15. Adik-adikku Hanna, Neni dan Tobo semoga kuliahnya cepat selesai.
Semoga Tuhan membalas semua kebaikan yang telah diberikan Bapak/Ibu
serta saudara/I, kiranya kita semua tetap dalam lindungan-Nya. Semoga tesis ini
dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan khususnya matematika.
Mungkin masih terdapat kekurangan/kelemahan dalam penyusunan tesis ini,
untuk itu penulis mengharapkan sumbangan berupa pemikiran yang terbungkus
dalam saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.
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