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Bismillahrirohmanirrohim, 

 Alhamdulillahirobbil’Alamin, penulis memanjatkan puji dan syukur ke 

khadirat Allah SWT yang telah, sedang dan akan selalu setia ”menemani” serta 

memberi nikmat sehat dan kesempatan, sehingga penulisan tesis ini dapat 

diselesaikan. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. 

Tesis yang berjudul ”Analisis Perbedaan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika dan Penalaran Matematika Siswa dengan PBM dan Pembelajaran 

Biasa Pada Siswa SMP)” ini ditulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 

Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Matematika (Kosentrasi 

Sekolah Menengah) Sekolah Pascasarjana Universitas Medan. Penelitian ini 

merupakan studi eksperimen. Pemecahan masalah matematik dan kemampuan 

penalaran matematika siswa menjadi fokus utama dalam penelitian ini. 

Penulis menyadari dan merasakan sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian 

tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-

tulusnya kepada yang terhormat: 

1. Bapak Dr. Hasratuddin, M. Pd selaku pembimbing I dan  Bapak Prof. Bornok 

Sinaga, M.Pd, selaku pembimibing II yang ditengah-tengah kesibukannya 

telah memberikan bimbingan yang mendalam dengan sabar dan kritis 

terhadap permasalahan, selalu memberikan motivasi mulai dari awal sampai 

akhir. 



 
 

2. Bapak Prof. Dr. Sahat Saragih, M.Pd selaku narasumber I, Ibu Izwita Dewi, 

M. Pd, sebagai narasumber II  dan Bapak Dr. Kms. Muhammad Amin Fauzi, 

M. Pd sebagai narasumber III yang telah banyak memberikan masukan dan 

sumbangan pemikiran sehingga menambah wawasan pengetahuan penulis 

dalam penyempurnaan penulisan tesis ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri Medan, 

dan Bapak Prof. Dr. Belferik Manullang, Bapak Syarifuddin, M.Sc.,Ph.D, dan 

Bapak Prof. Dr. Abdul Hasan Saragih, M. Pd, berturut-turut selaku Direktur, 

Asisten Direktur I, dan II Program Pascasarjana Unimed, Bapak Dr. Edi 

Syahputra, M. Pd dan Bapak Dr. Hasratuddin, M. Pd berturut-turut selaku 

Ketua dan Sekeretaris Program Studi Pendidikan Matematika Program 

Pascasarjana Unimed, yang telah memberikan kesempatan serta bantuan 

administrasi selama pendidikan di Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga 

bagi pengembangan wawasan keilmuan selama mengikuti studi dan penulisan 

tesis ini, Bapak Dapot Tua Manullang, SE., M.Si sebagai staf  Prodi 

Pendidikan Matematika yang telah banyak membantu penulis khususnya 

dalam administrasi perkuliahan di Unimed. 

5. Ibu Nurhalimah Sibuea, M. Pd selaku Kepala SMP Negeri 6 Medan, yang 

telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di sekolah 

yang beliau pimpin, termasuk dalam pemanfaatan sarana dan prasarana 

sekolah. 

6. Orang tua Ibu Rosmaini dan suami tercinta Muhammad Hafizh, yang selalu 

memberikan dorongan semangat, bantuan moril dan materil serta dengan 



 
 

tabah mendampingi selama mengikuti perkuliahan maupun penyelesaian tesis 

ini. 

7. Rekan-rekan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Matematika (S-2) PPs 

Unimed, Sari Afriana, Dinda Putri, Nurlaili, Sakinah, Khairunnnisa, Rildha 

yang telah memberikan bantuan yang berarti baik berupa sumbangan pikiran 

dan dorongan semangat, baik selama perkuliahan maupun selama penyusunan 

tesis ini.  

8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik langsung 

maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, dengan harapan semoga 

semua amal baiknya mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat melengkapi penelitian terdahulu 

dan memberi inspirasi pada penelitian berikutnya. Akhir kata, penulis menyadari 

sepenuh hati, tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik 

konstruktif dari segenap pembaca, sangat penulis harapkan dalam rangka mencari 

alternatif pembelajaran matematika dan perbaikan pendidikan di Indonesia masa 

yang akan datang. Semoga menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan yang 

setimpal dari Allah SWT. Amiiin. 

      Medan,                  2012 

 

 

                                                                        Penulis 


