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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan

Karunia-Nya saya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Pengembangan

Modul Berbasis Konstruktivisme Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan

Masalah Matematika Siswa Materi Peluang Kelas XI SMA Negeri 1 Batangtoru”.

Dalam proses penyusunan tesis terdapat beberapa hal yang harus dilalui,

diantaranya menghadapi kendala dan keterbatasan serta bimbingan/arahan yang

terwujud dalam motivasi berbagai pihak, sehingga keterbatasan dan kekurangan

dapat teratasi dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang

tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang telah berjasa,

yaitu kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Muhammad Nasution dan Ibunda

tersayang Nirwana Pane, sebagai motivator terkuat dan terhebat dengan kasih

sayang dan doanya diberikan kepada ananda sehingga penulis tetap

termotivasi serta abang dan kakak tercinta Febriani Nasution /Suami, dan

juga adikku tersayang Indra Nasution dan paling bungsu Saud Hadamean

Nasution dan tidak lupa kepada sepupuku Nur Deviyanti Nst/Suami, yang

senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, motivasi, do’a dan dukungan

baik moril maupun materil.

2. Bapak Prof. Dr. Mukhtar, M. Pd, dan Bapak Prof. Dr. Edi Syahputra, M. Pd.,

selaku dosen pembimbing tesis yang telah banyak memberikan masukan serta

bimbingan kepada penulis dan ketua program studi Pendidikan Matematika



iv

Program Pascasarjana UNIMED yang senantiasa memberikan dorongan

kepada kami selama mengikuti perkuliahan dan telah memberikan saran dan

kritik yang membangun untuk menjadikan Tesis ini menjadi lebih baik.

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

Surya, M. Si., selaku Narasumber yang telah memberikan saran dan kritik

yang membangun untuk menjadikan Tesis ini menjadi lebih baik.

4. Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, M. Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana

Unimed serta Asisten I dan II beserta staf Program Pascasarjana Unimed.

5. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di Pendidikan Matematika Program

Pascasarjana Unimed.

6. Bapak Drs. MHD.Zuhdi Pulungan, SH., selaku Kepala Sekolah SMA Negeri

1 Batangtoru beserta Bapak Barnes Harahap, S. Pd  selaku wakil kepala

sekolah dan Staf serta siswa-siswi khususnya kelas XI IPA 1 yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis melakukan penelitian.

7. Sahabat semua yang telah memberikan semangat dan inspirasi, serta rekan-

rekan mahasiswa pendidikan matematika angkatan XXII khususnya untuk

teman seperjuangan kelas Dikmat A-1 Tahun 2013.

8. Semua Pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang

telah memberikan dukungan doa dan motivasi yang diberikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya bahwa 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
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Matematika Program Pascasarjana UNIMED dalam memperkaya khasanah ilmu

pendidikan.

Medan, Juli 2015

Penulis,

IKRAL NASUTION
NIM. 8136171029


