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Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan 

hidayahNya sehingga skripsi yang berjudul ” Penerapan Pendekatan Belajar Tuntas 
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penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada Ibu Dra. Nerli Khairani, 

M.Si, Bapak Drs. Syafari, M.Pd, dan Ibu Dra. Hamidah Nasution, M.Si selaku dosen penguji 
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Matematika, Bapak Prof.Drs. Motlan, M.Sc,Ph.D selaku Dekan FMIPA Unimed. Bapak dan 

Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis. Ucapan terimah kasih 

juga buat Bapak Syaiful Bahri  M.Pd dan Eddy Harianto, S.Pd selaku Kepala Sekolah dan 

Guru Matematika SMA NEGERI 2 Model Binjai  yang memberikan kesempatan untuk 
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Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih yang dalam kepada Ayahanda Drs. 

Sedia Bangun dan Ibunda Rinthe Malem Br. Surbakti yang terus memberikan motivasi, doa 

dan material demi keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga 

penulis sampaikan kepada kekasih terhebat Rhendi Van Pasaribu, S.Pd yang telah banyak 

membantu dalam pembuatan skripsi dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat 
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Khadija)  serta teman-teman di Keluarga Besar Matematika DIK B 2009, serta semua pihak 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memberi semangat dan bantuan kepada 

penulis. 
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Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun 
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