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Bismillahirrahmanirrahim 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Berkah, Rahmat 

dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan 

judul “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Pendekatan 

Matematika Realistik Untuk Meningkatkan Kemampuan Representasi 

MatematikdanSelf Efficacy Siswa SMA Kota Padangsidimpuan”.Dalam 

proses penyusunan tesis ini banyak kendala dan tantangan akibat kekurangan dan 

keterbatasan yang dimiliki penulis, namun berkat bantuan dan motivasi serta 

bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, sehingga keterbatasan dan kekurangan 

dapat teratasi dengan baik. 

Dalam kesempatan ini, penulis inginmenyampaikan ucapan terima kasih 

yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang 

telah berjasa membantu penulis dalam proses penyusunan tesis ini sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik kepada semua pihak 

yang telah memberikan sumbangan moril dan materil semoga Allah senantiasa 

melimpahkan Rahmad-Nya bagi kita. Terimakasih yang sebesar – besarnya 

kepada:  

1. Teristimewa kepada Suamiku tercinta NashriyHidayat Matondang, Amd.Kom 

yang selalu menjadi motivator dan inspirasi bagi penulis sebagai orang 

terhebat yang tidak pernah lelah memberikan supportnya bagi penulis dalam 

menyusun tesis ini. Orang Tuaku tercinta, Ayah dan Bunda yang selalu 

memberikan motivasi dan do’a kepada penulis serta kepada Ayah  Mertua 
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dan Ibu Mertuaku. Tak lupa juga terimakasih buat saudara – saudaraku yang 

selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan tesis ini dengan sebaik – baiknya.  

2. Bapak Prof. Dr. Hasratuddin, M.Pd., selaku dosen Pembimbing I yang telah 

banyak memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis yang  

senantiasa memberikan dorongan selama mengikuti perkuliahan dan telah 

memberikan  saran dan kritik yang membangun untuk menjadikan Tesis ini 

menjadi lebih baik. 

3. Bapak Dr. KMS. M. Amin Fauzi, M.Pd selaku dosen Pembimbing II yang 

selalu memberikan bimbingan/ arahan dan saran kepada penulis dalam 

penulisan tesis ini. 

4. Bapak Prof. Dr. EdySyahputra selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Matematika PPs UNIMED. 

5. Bapak Prof. Dr. Sahat Saragih, M.Pd, IbuDra. Ida Karnasih,M.Sc, Ph.D,  dan 

Bapak Dr. WamintonRajagukguk, M.Pd, selaku Narasumber yang telah 

memberikan  saran dan kritik yang membangun untuk menjadikan Tesis ini 

menjadi lebih baik. 

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

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

7. Bapak dan Ibu dosen tenagapengajar di Program Studi Pendidikan 

Matematika Program Pascasarjana Unimed. 

8. Ibu Jahrona Sinaga, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 

Padangsidimpuan beserta Bapak Drs. Salamat Siregar, M.Pd dan Staf serta 
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siswa-siswi khususnya kelas XI-1 yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis melakukan penelitian. 

9. Sahabat Dikmat A-2 yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan tesis ini.  

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada 

penulis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan, 

khususnya pendidikan matematika. Untuk itu, penulis masih mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. 
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