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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan syukur alhamdulillah 

kehadirat Allah SWT, berkat rahmat-Nya dan hidayah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan tesis ini dengan waktu yang direncanakan. Adapun 

judul tesis ini adalah "Analisis Kesalahan Penyelesaian Dalam Pemecahan 

Masalah Matematis Berdasarkan Prosedur Newman Dari Siswa Yang 

Diajar Melalui Problem Based Learning" disusun untuk memperoleh gelar 

Magister Pendidikan Matematika Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Sejak mulai dari persiapan sampai selesainya penulisan tesis ini, penulis 

mendapatkan semangat, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan tersebut.  

Terima kasih dan penghargaan khusunya penulis sampaikan kepada : 

1. Teristimewa bagi kedua orang tua saya tercinta Yusliyus dan Rukiah 

Arsyad serta kedua kakak kembar saya Rizka Yulia Ramadhani dan Rizki 

Amelia Ramadhani dan abang saya Syarifuddin Arsyad yang selalu 

memberi doa dan dukungan yang besar dalam penelitian ini sehingga 

penelitian ini dapat selesai dengan baik.  

2. Bapak Dr. Syafari, M.Pd selaku dosen pembimbing I dengan tulus dan 

sabar memberi bimbingan dan arahan kepada penulis disela kesibukannya 

memberi ilmu, bimbingan, arahan, dan saran-saran yang sangat 

membangun bagi penulis.  

3. Ibu Dr. Ani Minarni, M.Si selaku dosen pembimbing II yang dengan tulus 

dan sabar memberi bimbingan dan arahan kepada penulis.  

4. Bapak Dr. E. Elvis Napitupulu, M.S., Prof. Dr. Asmin, M.Pd., dan Dr. 

Mulyono, M.Si., selaku Narasumber yang telah memberikan saran dan 

kritik yang membangun untuk menjadikan Tesis ini menjadi lebih baik.  

5. Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M.Pd sebagai Ketua Program Studi 

Pendidikan Matematika dan Bapak Dr. Mulyono, M.Si sebagai Sekretaris 
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Program Studi Pendidikan Matematika Pascasarjana UNIMED yang telah 

memberikan kesempatan melakukan penyusunan tesis ini.  

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Matematika Program Pascasarjana 

UNIMED yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak berhingga 

kepada penulis.  

7. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha serta guru-

guru dan siswa MTsN 3 Aceh Tamiang yang telah memberikan izin untuk 

melaksanakan penelitian.  

8. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Program 

Pascasarjana di Universitas Negeri Medan T.A 2017-2019 terkhusus 

teman pengejar masa depan yaitu Rosmawaty Simatupang, Diana Sister, 

Fatma Erya santoso, Insyirah Azwarni Nasution, Khairatun Nisa Rambe, 

dan Kelas A-2 angkatan 2017 yang banyak membantu sejak dalam 

perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.  

9. Semua pihak yang membantu dan memberikan masukan serta arahan 

dalam penyelesaian tesis ini.  

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan 

baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran 

dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan tesis 

ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi 

mahasiswa di lingkungan program studi Pendidikan Matematika Program 

Pascasarjana UNIMED dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 
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