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Menerapakan Strategi Active Learning Tipe Index Card Match (ICM) pada Materi 

Persamaan Kuadrat di Kelas X SMA Negeri 8 Medan T.A.  2012/2013”. Adapun 
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M.Pd sebagai dosen pembimbing akademik. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si. selaku rektor Universitas 

Negeri Medan beserta para staf pegawai di rektorat, Bapak Prof. Drs. Motlan, 

M.Sc., Ph.D, selaku dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Medan beserta para staf  pegawai di fakultas, Bapak Prof. Dr. 

Mukhtar, M.Pd, selaku ketua Jurusan Matematika beserta seluruh Bapak dan Ibu 

dosen serta staf pegawai Jurusan Matematika yang telah membantu penulis. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Sudirman, SP. M.Si, selaku 

kepala SMA Negeri 8 Medan, Bapak H. Manurung, S.Pd., selaku pembantu SMA 

Negeri 8 Medan, serta guru-guru yang telah banyak membantu dalam penelitian ini. 
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Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Mama, Nurdewina 

Nasution yang telah banyak memberikan dukungan, do’a, semangat, bantuan 

moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di 

Unimed, terkhusus juga kepada Abang Ade Zakaria Harahap, Amd dan Adik M. 

Ridho Harahap. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat 

dikala suka dan duka Sonya, Wira, Dela, dan Ulfah ,teman-teman seperjuangan 

pendidikan matematika kelas A angkatan 2008 (Wenni, Oktyn, Habibi, Lilis, Kak 

Ana, Kiki, dll). 

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dra. Siti Darlina Nst dan 

Burhanuddin, S.H. Hsb dan seluruh sanak saudara yang merupakan keluarga dan 

orangtua penulis selama diperantauan. Penulis tidak pernah merasa kekurangan 

kasih sayang keluarga berkat kalian. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi 

maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi 
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SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. 

 

 

 
 
 

Medan,    Pebruari 2013 
Penulis, 
  

 

 
WIDYA ISNAINI HARAHAP 
NIM. 408111105 

 
 
 
 

 


