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Pertama-tama,.kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat AIlah SwT.. ataslimpahan rahmat dan karunia-Nya seninggu p.oriding seminar nasional lMpoME dapatselesai sebagaimana.yang diharapkan. Shalawat aan"sutum tita haturkan kepada NabiMuharnmad SAW sebagai suri tauradan yang baik bagi umat manusia di dunia.IMPoME adalah salah.satu progrlT. pascasarjina pada program studi pendidikanmatematika yang melibatkan kerjasu,n-u bidung pend"idikJn unruru universitai Sriwijayadan Universitas Negeri Surabaya dari 
.lndon'eriu a.r,g* (Jniversity of (Jtrechr dariBelanda. sebagaimana..kegiatan yang dimurai sejak tihun-2009, rauncing IMpoMEpertama kali digerar di Universitas Sriwijayu. prr.ruu*, ,r*u,.ra Selatan. UntLrktahLrn 2010' kemba,li dilaksanakan penyambutan mahasis*"u bu, clirangkaikan dengankegiatan Seminar Nasional Pendidikan Maternarika yunj u.n.,ra ,,Meningkatkan 

MutuPendidikan yang Berdaya Saing Global Melalui r"iuri*u int.rnurionul.,, Kegiatan inijuga menggunakan momen semangat Hari pendidikan Nasionar 20r0.
Seminar ini diikuti oreh mahasiswa,.guru, dosen. peneriti, pengerora cran gurusekolah RSBI' praktisi clan pemerhati dalarn uloang p.no;oitun. khususnya rnaremarika.Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan iii' adalah: ( I) Menginfbrrnasikanperkembangan perdicrir<an bertaraf- internasional di Su,atera Seratan, (2)Menginformasikan program beasiswa internasional kerjasama lndonesia-Belanda, dan

Sl,XTil:T;ffii,:*' 
pendidikan matematika rearisti'"k untuk kegiaran pemberajaran

Salah satu hasil da.i kegiatan ini. adalah terkumpuln ya paper yang ker,udiandiinisiasi rneniadi pr.sidirrg dengan volume edisi khusus paaa Jurnal pendiclikanMaternarika (JpM) prngran paslcasar.iana Universitas sri*,;; "..'ii' 
.l*i'')oro.sebanyak 2l paper dengan penuris dari berbagai k;;gu" diantaranya. dosen,mahasiswa, maupun guru.

Akhir kata, saya ingin befierimakasih kepada:- Rektor dan Direktur Program Pascasarjana Llniversitas Sriwijaya atas perhatian clandukungan penyerengearaan Seminar Nasionar pendidikan Maternatika- Panitia Pelaksana atas ttsaha Lintul< l<ebe'hasilan penyerengguraan l<egiatan SerninarNasional
- Seluruh pembicara. peserta, dan undangan yang berpartisipasi aktif clalarn kegiatanSeminar Nasional.
- Seluruh editor yang terah bekerja hingga penyeresaian prosiding ini.

Demikianlah penyarnpaian saya, tiada gading yang tak retak, kritik dan sarankonstruktif sangat kami harapkan untuk hasil yang lebih baik.
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