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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji serta syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, 

sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran  Matematika  Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Siswa  Kelas VII SMP Negeri 2 Gebang. Shalawat dan salam kepada Nabi 

Muhammad SAW sebagai pembawa risalah umat. 

 Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan 

penghargaan 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 peneliti sampaikan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan 

3. Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd., selaku Ketua prodi Pendidikan Dasar dan Bapak Dr. 

Daulat Saragih, M.Hum., selaku Sekretaris prodi Pendidikan Dasar Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra. M.Pd., selaku Pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. 

Mukhtar. M.Pd., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu disela-sela 

kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran yang sangat 

berarti bagi penulisan tesis ini sampai dengan selesai. 

5. Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd., Bapak Dr. Edy Surya, M.Si., serta Bapak Dr. R 

Mursid, M.Pd., selaku narasumber yang telah banyak memberikan saran dan 

masukan dalam penyempurnaan tesis ini. 

6. Bapak Manahan Napitupulu S.Pd., selaku kepala sekolah SMPN 2 Gebang yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian lapangan. 

7. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Ayahanda Sumardi dan Ibunda Yusnizar, 

serta kakak dan adik-adikku tersayang yang senantiasa memberikan perhatian, kasih 
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sayang, nasihat, motivasi, do’a dan dukungan baik moril maupun materi yang tak 

terhingga. 

8. Semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu dan terutama 

adinda Mar’atun Hasanah, S.PdI., M.Pd., yang telah banyak membantu, memberikan 

dukungan do’a dan motivasi yang diberikan selama ini. 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan 

balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupaya dengan semaksiaml mungkin dalam 

penyelesaian Tesis ini, namun penulis dengan segala kekurangan dan keterbatasan, 

penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi para 

pembaca, sehingga dapat memperkaya khazanah penelitian-penelitian sebelumnya, dan 

dapat memberikan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga tesis ini berguna bagi kita 

semua khususnya bagi pembaca. 

 

 

        

           Medan,    Februari 2019 

Penulis, 

 

 

 

      Yudi Umara 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


