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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala 

rahmat dan limpahan Karunia-Nya pada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Pengembangan Bahan 

Ajar Matematika Berbasis Realistic Mathematics Education (RME) Pada 

Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. 

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh  

gelar Magister Pendidikan Dasar pada program Pascasarjana Universitas 

Negeri Jakarta (UNJ).  

Penulis dapat menyelesaian tesis ini dengan dukungan dan bantuan 

dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan 

kontribusi dalam penyelesaian tesis ini.  

1. Prof Dr. Moch. Asmawi, M.Pd ; Selaku Direktur Program Pasca Sarjana 

beserta  jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

melaksanakan studi pada Program Studi Pendidikan Dasar. 

2. Prof. Dr. Zulela M.S, M.Pd ; selaku Ketua Prodi Pendidikan Dasar PPs 

UNJ yang telah memberikan motivasi dan bimbingan selama menjalani 

perkuliahan dan proses penyelesaian tesis ini. 

3. Dr. Yurniwati, M.Pd dan Dr. M.S. Sumantri, M.Pd; selaku dosen 

pembimbing I & II yang dengan segala daya, upaya, dan kesabaran 

membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan meluangkan banyak waktu 

kepada penulis. dari awal hingga selesai. 
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4. Afit Fatimah, M.Pd; Selaku Kepala Sekolah SDN Kedaung Kaliangke 06  

Jakarta Barat, yang telah berkenan dan terbuka untuk memberikan ijin 

kepada penulis untuk proses penelitian. 

5. Dewan Guru, Staff, dan siswa SDN Kedaung Kaliangke 06 Jakarta Barat, 

yang telah berkenan membagi ilmu, meluangkan waktu, dan memberikan 

segala keperluan data penelitian. 

6. Ayahanda H. Eko Bawano dan Ibunda Hj. Endang PW, kakak-kakak dan 

adik penulis tercinta serta seluruh keluarga besar yang memberikan 

dukungan dan doa yang tak pernah putus agar selesainya tesis ini.  

7. Wahyu Arifin,  suami tercinta dan anakku Romansa Hening Jiwa yang 

selalu menjadi penyemangat , terimakasih atas doa, dukungan dan 

semangatnya. 

8. Rekan-rekan kerja unit PAMU Universitas Esa Unggul dan mahasiswa 

Pendidikan Dasar PPs UNJ yang senantiasa saling mendukung dan 

mendoakan dalam segala kebaikan. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna, oleh 

karena itu penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran 

untuk penyempurnaandan perbaikan tesis  ini. Demikian sepatah dua patah 

kata dari penulis, semoga bahan ajar matematika ini dapat memberikan 

manfaat dalam pembelajaran di Sekolah Dasar. 

 

Jakarta,    Februari 2016 
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