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KATA PENGANTAR 

  Puji dan syukur yang tertentu pada Allah SWT atas berkat rahmat taufik,  

hidayah dan inayahNya, penulis dapat menyelesaikan  tesis ini pada Program 

Studi  pendidikan Matematika Program Pasca Sarjana UNIMED Kelas B 

Semester 6 Tahun Akademik 2012/2013. Tugas akhir ini berupa tesis yang 

berhubungan dengan Pendidikan Matematika yang berjudul “Pengaruh  

Pendekatan Open-Ended Terhadap Tingkat Kreativitas, Kemampuan 

Pemecahan Masalah, dan Sikap Siswa SMP Negeri 1 Aek Kanopan”. Pada 

penulisan tesis ini, penulis mendapat sumber dari dosen pengampuh mata kuliah 

metodologi penelitian pendidikan matematika, dosen pembimbing, para dosen 

nara sumber penulisan tesis, para dosen mata kuliah dan bersumber dari 

mengakses internet, serta bersumber dari buku-buku yang relevan.  

            Ucapan terimakasih penulis kepada Bapak Prof. Dr. Belfrik Manullang, 

M.Pd. selaku Direktur Program pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan kesempatan bagi penulis. Rasa  hormat yang setinggi-tingginya dan 

trimaksih kepada Bapak Dr. Edi Syahputra ketua Prodi Pendidikan Matematika 

Pasca Sarjana UNIMED, M. Pd, Bapak  Prof. Sahat Saragih, M.Pd selaku 

pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Mukhtar, M. Pd selaku dosen pembimbing II 

yang telah membelajarkan dan memberikan bimbingan sejak awal penelitian ini, 

dengan penuh kesabaran tanpa pernah merasa lelah sampai selesainya penelitian 

ini. Kebijakan dan kemurahan beliau, telah membuat penulis mengerti bagaimana 

prosedur suatu penelitian yang baik, bagaimana tulisan dapat menyatu antara satu 

bagian dengan bagian yang lain sehingga satu sama lain saling terkait dan itu 

menjadi bekal akademik penulis dimasa yang akan datang. Sungguh suatu 

anugerah bagi penulis karena Beliau senantiasa meluangkan waktu untuk 

mewariskan ilmu, memberikan pengarahan dan bimbingan dengan tulus.  

Terimakasih  dan rasa   hormat yang sangat    besar     kepada Bapak   

Dr. Hasratuddin, M.Pd. selaku nara sumber I dan selaku Sekretasris Program 

Studi Pendidikan Matematika Program      Pascasarjana    Universitas Negeri   
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Medan, Ibu Dr. Izwita Dewi, M.Pd selaku nara sumber II dan Bapak  Syarifuddin, 

M.Sc., Ph.D selaku nara sumber III yang memberi masukan yang sangat berguna 

dalam penyempurnaan penelitian ini. Beliau juga memberi motivasi dan semangat 

pada penulis sehingga penulis merasa bertanggung jawab untuk membuat hasil 

penelitian ini lebih baik dan tepat pada waktunya. Dan  Bapak Prof. Dian 

Armanto, M.Pd., M.A., M.Sc., Ph.D selaku Dosen Evalusi  Pembelajaran yang 

banyak memberi ilmu dan masukan serta saran yang sangat berarti bagi penelitian 

ini, sehingga penulis merasa penelitian dapat diselesaikan dengan baik. 

Penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada bapak dan Ibu 

dosen Program Studi Pendidikan Matematika yang sangat banyak memberi ilmu 

pengetahuan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan 

dengan baik.Bapak Drs. Ramli Siregar selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1Aek 

Kanopan yang telah memberikan izin pada penulis dalam pelaksanaan penelitian 

dan pengambilan data. Terimakasih juga kepada guru matematika SMP Negeri 

1Aek Kanopan, yang telah memberikan waktu, tenaga dan memberi masukan 

dalam penyempurnaan perangkat pembelajaran serta membantu pelaksanaan 

penelitian sehingga dapat terlaksana dengan baik.  

Terimakasih penulis sampaikan bagi rekan-rekan mahasiswa 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan, khususnya mahasiswa Prodi Pendidikan 

Matematika angkatan XV tahun 2009, yang turut membantu penulis dalam 

perkuliahan dan  dalam penyelesaian tesis ini. Teristimewa kepada teman penulis 

Machrani Adi Putri, Swito Setiadi dan Hammi Fadilah Nasution yang banyak 

membantu penulis dalam penyususnan hasil penelitian ini.  
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Terimakasih  yang setulus-tulusnya kepada orang tua dan keluarga yang 

memeberi dorongan kepada penulis agar mau menuntut ilmu yang setinggi-

tingginya dan dapat diabdikan bagi keluarga, masyarakat, dunia pendidikan, 

negara dan Allah SWT. Suami  dan Anak-anak saya yang tercinta yang tulus 

memberikan dorongan moral, material dan doa serta semangat selama penulis 

menyelesaikan perkuliahan. Inilah perjuangan dan hasil karya terbaik penulis 

dengan bantuan Allah SWT, dipersembahkan buat anak dan suami yang sangat 

saya banggakan dan kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu 

yang telah membantu penyelesaian tulisan ini. Untuk jasa-jasa tersebut diatas 

Kiranya Allah SWT membalas dengan berlipat ganda. 

Dalam penulisan tesis ini penulis telah berusaha sekuat tenaga untuk 

menyempurnakan, baik  penulisan maupun isi, namun penulis bersedia menerima 

dengan hati terbuka usul dan saran yang membangun untuk lebih baik penulisan 

dan isi tesis ini.   Akhirnya, semoga tesis ini bemanfaat. Amin                                                     

              Medan,  Juli 2012 
                                                                            Penulis, 
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