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KATA PENGANTAR 

 

 Pertama dan utama sekali penulis memanjatkan rasa puji dan syukur 

kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. Tesis ini ditulis dan diajukan guna memenuhi salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) Program Studi 

Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

(UNIMED). 

 Untuk penulisan tesis ini --sebagai seorang guru-- penulis melakukan 

penelitian tindakan kelas (classroom action research) tentang “Penerapan Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) Berbantuan Software CABRI Sebagai 

Upaya untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Motivasi 

Belajar Matematika Siswa di MTs Terpadu Syamsuddhuha” 

 Sejak mulai persiapan sampai selesainya penulisan tesis ini, penulis 

mendapatkan semangat, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak dan pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dra. Ida Karnasih, M.Sc.Ed.,Ph.D.,  sebagai Pembimbing I yang telah 

menuangkan ilmu sehingga peneliti memahami hakikat penelitian itu 

sebenarnya. 

2. Bapak Prof. Dr. Sahat Saragih, M.Pd., sebagai Pembimbing II yang telah 

mengarahkan peneliti dalam penyempurnaan penelitian ini. 

3. Bapak Dr. Edi Syahputra, M.Pd., sebagai Ketua Prodi Pendidikan Matematika, 

yang telah mengarahkan dan memberikan suport kepada penulis sejak awal 

perkuliahan sampai penyelesaian studi. 

4. Bapak Dr. Hasratuddin, M.Pd., Bapak Dr Edy Surya, M.Si., dan Bapak Dr. W. 

Rajaguguk, M.Pd sebagai narasumber/penguji yang telah banyak memberikan 

masukan dan arahan sejak proposal sampai penyempurnaan tesis ini. 
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5. Seluruh Dosen  Program Studi Pendidikan Matematika Program Pascasarjana 

UNIMED, yang telah menuangkan ilmu yang sangat membantu penulis dalam 

penyelesaian pendidikan. 

6. Bapak H. Zulkifli Idris, M.Pd sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Aceh Utara, yang telah memberikan izin penelitian di daerahnya. 

7. Bapak H. Muslim A. Rahman, S.Ag sebagai Kepala MTs Terpadu 

Syamsuddhuha dan seluruh dewan guru MTs Terpadu Syamsuddhuha Kab. 

Aceh Utara yang telah memberikan dukungan moril maupun materil  dalam 

pelaksanaan penelitian ini. 

8. Ibu Nurlaila, S.Pd dan Ibu Farhaton, S.Pd, sebagai observer dan Bapak Faizin, 

S.Pd sebagai Foto graver dan syuting video, yang telah membantu dan 

memberikan masukan penulis sejak awal sampai akhir pelaksanaan penelitian. 

9. Istriku Tercinta Zahratul Hayah, S.Ag yang telah memberikan rasa kasih 

sayang, perhatian dan dukungan serta dorongan sejak sebelum kuliah, dalam 

perkuliahaan hingga menyelesaikan pendidikan ini.  

10. Serta teman-teman mahasiswa angkatan XIX kelas A reguler dan semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian dan 

menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

11. Seluruh mahasiswa Aceh, yang telah memberikan perhatian yang sangat besar 

untuk penyelesaian penulisan tesis ini. 

 Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab 

itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya 

membangun dari pembaca sekalian demi kesempurnaan dalam penulisan-

penulisan selanjutnya. Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat. 
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