
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkah, taufik, 

rahmat dan karuniaNya disertasi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Disertasi 

ini berjudul “ Pengaruh Model Pembelajaran dan Kecerdasan Visual  Spasial Terhadap Hasil 

Belajar Geometri dengan Mengontrol Kemampuan Awal Matematika”. Penyusunan disertasi 

ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Teknologi 

Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. 

Penulisan disertasi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan 

dukungannya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan 

kepada yang terhormat: 

1. Ibu Prof. Dr. Diana Nomida Musnir, promotor yang telah meluangkan waktu di sela-

sela kesibukan beliau untuk membimbing dan mengarahkan penulisan disertasi ini. 

Sejak awal pemunculan ide sampai tersusunnya disertasi ini beliau telah memberikan 

sumbangan pikiran yang amat berharga dari segi keilmuan dan sikap. Pertanyaan-

pertanyaan kritis, saran-saran, dan nasehat-nasehat beliau telah meningkatkan 

motivasi dan menambah serta memperluas wawasan penulis. 

2. Ibu Prof. Dr. Zulfiarti Syahrial,M.Pd, ko-promotor yang telah membimbing, 

mengarahkan, memeriksa secara teliti ide, isi, dan penulisan disertasi ini. Beliau telah 

memberikan bimbingan, arahan, dan pertanyaan kritis terhadap semua permasalahan 

yang dihadapi dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keikhlasan. Semua itu 

memberi motivasi penulis untuk memperluas cakrawala, wawasan, cara berpikir dan 

memandang masalah. 



 

3. Bapak Dr. Moch. Sukardjo, M.Pd, Ketua Program Studi S3 Teknologi Pendidikan 

Universitas Negeri Jakarta, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan 

pertanyaan kritis terhadap semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian 

studi di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 

4. Ibu Prof. Dr. Marhamah, M.Pd dan Dr. Robinson Situmorang, M. Pd, anggota 

penguji yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan 

penulisan disertasi ini. Beliau telah menciptakan suasana diskusi dan bimbingan yang 

kondusif dalam menyusun materi pembelajaran yang benar dan tepat. 

5. Bapak Rektor UNJ dan Direktur Pascasarjana beserta jajarannya, serta seluruh dosen 

Program Studi Teknologi Pendidikan yang telah memberikan ilmu, bantuan, arahan 

selama menempuh pendidikan doktor di Pascasarjana UNJ. 

6. Bapak Rektor, Dekan FMIPA, Ketua Jurusan Matematika, Ketua Program Studi 

Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang, yang telah memberikan izin, 

dukungan, dan bantuan bagi penulis untuk melanjutkan studi. 

7. Bapak Kepala SMPN 7 dan SMPN 12 Padang yang telah mengizinkan penulis untuk 

melakukan penelitian. Ibu Elfida Jusi,S.Pd,M.Pd, Ibuk Surinta Amela,S.Pd, dan Ibu 

Kartini Jamil,S.Pd., yang telah meluangkan waktu dan kerjasamanya selama saya 

melakukan penelitan. Seluruh siswa SMPN 7, SMPN 12 Padang kelas VIII yang telah 

berpartisipasi dalam penelitian ini. 

8. Prof. Dr. Ahmad Fauzan,M. Pd, M.Sc, Dr.Yerizon, M.Si, dan Rekan-rekan 

mahasiswa Program S-3 Ilmu Pendidikan Pascasarjana UNP atas kesediaanya 

menjadi penimbang ahli perangkat pembelajaran dan tes yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

9. Rekan-rekan mahasiswa Program S-3 Teknologi Pendidikan Pascasarjana UNJ 

angkatan 2007. Terima kasih atas kebersamaan dan diskusi yang intensif selama 

pendidikan dan penulisan disertasi ini. 



 

10. Suami tercinta dan anak-anak tersayang yang memberikan kekuatan, ketabahan, 

dan kesabaran serta motivasi yang luar biasa pada saya dalam penyelesaian disertasi 

ini 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu 

penyelesaian studi penulis secara langsung maupun tidak langsung. 

 Semoga segala bantuan, bimbingan, arahan, dan kebaikan dari semua pihak 

kiranya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta semoga Allah 

sang pencipta dan pemelihara alam semesta senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih 

sayangNya kepada kita semua. Amin....ya ...Rabbal’alamin......ya ...Allah. 

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada 

penelitian ini penulis minta dimaafkan, penulis berharap sekecil apapun hasil penelitian 

ini dapat memperkaya penelitian-penelitian terdahulu sekaligus bisa memberi inspirasi 

untuk penelitian selanjutnya. 
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