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LEMBAR PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Penerapan Pendekatan 

Rigorous Mathematical Thinking (RMT) untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kritis, Berpikir Kreatif, dan Habits of Mind Matematis Siswa” ini 

beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 

melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 

dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 

saya sipa menanggung resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya 

pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 

saya ini. 

                                  

 

Bandung,    Juli 2017 

Yang membuat pernyataan,  

 

 

Dayat Hidayat 

NIM. 1502872  
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KATA PENGANTAR 

  

Assalamualaikum Wr Wb 

Puji syukur khadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Penerapan 

pendekatan rigorous mathematical thinking (RMT) untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan habits of mind matematis siswa”.  

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk 

memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan 

Matematika Sekolah Pascasarjana UPI Bandung. Pada penelitian ini penulis 

menelaah pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, 

dan habits of mind matematis melalui pembelajaran dengan pendekatan rigorous 

mathematical thinking (RMT).  

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu 

penulis mengharapkan suatu kritik dan saran yang membangun untuk hasil yang 

lebih baik. Penulis berharap agar karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi 

para pembaca dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 

matematika khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. 

Wassalamualaikum Wr Wb 
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