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UNIMED. Buat adik-adikku tersayang Niko Demos dan Nico Karel yang selalu 

memacu daya juang penulis setiap saat, semoga kelak kesuksesan menjadi milik 
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teman terbaikku dari kelas Ekstensi Pendidikan Matematika angkatan 2008 

(MAT’Eks 08), Rita Ria Lumban Gaol(Nenek), Desi Kristiani Singarimbun 

(Upin), Irma K. Barus (Ipin), Elidar Tanjung (Kocie), Febrina Tambunan 

(Hunbie) dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta 

buat teman-teman seangkatan seperjuangan dan adik-adik stambuk. Terimakasih 

karena telah memberikan warna-warni dalam perjalanan hidupku. 

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

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