
iv 

KATA PENGANTAR 

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

dan berkah-Nya yang memberikan hikmat kepada penulis hingga penelitian ini 

dapat selesai tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul,”Pengaruh Model 

Pembelajaran Group Investigation Terhadap Kemampuan Penalaran Dan 

Komunikasi Matematika Siswa Kelas X SMA Negeri 5 Binjai T.A 2013/2014” 

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Matematika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada 

Bapak Rektor Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si beserta seluruh Pembantu Rektor 

sebagai pimpinan Unimed, Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc., Ph.D selaku Dekan 

FMIPA UNIMED beserta Pembantu Dekan I, II, dan III di lingkungan UNIMED, 

Bapak Drs. Syafari, M.Pd selaku ketua Jurusan Matematika, Bapak Drs. Zul 

Amry, M.Si selaku ketua Prodi Pendidikan Matematika, Bapak Drs. Yasifati  

Hia, M.Si selaku sekretaris Jurusan Matematika, Bapak Prof.Drs. Asmin, M.Pd 

selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Beliau telah banyak memberikan bimbingan 

dan saran-saran kepada penulis sejak awal hingga akhir penulisan skipsi ini. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. S.Saragih, Bapak 

Dr. KMS. Amin Fauzi, M.Pd, Bapak Drs. W.L. Sihombing, M.Pd selaku dosen 

penguji yang telah memberikan banyak saran-saran kepada penulis selama 

penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. 

Zul Amry, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing 

dan memotivasi penulis selama perkuliahan. 

Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen serta Staf Pegawai 

Jurusan Matematika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu 

penulis selama perkuliahan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak 

Drs.Zulkifli, M.Pd  selaku kepala sekolah SMA Negeri 5 Binjai dan Bapak 

Habibullah, S.Pd selaku guru bidang studi matematika yang telah banyak 

membantu dan membimbing  penulis selama penelitian dan para guru dan staf 



v 

administrasi yang telah memberikan kesempatan serta bantuan kepada penulis 

selama melakukan penelitian. 

Teristimewa rasa terima kasih dan cinta penulis  kepada Ayahanda 

Selamat Pryonoto dan Ibunda Tugirah, orangtua penulis yang telah mengasuh, 

membimbing, memberi kasih sayang, mendukung secara materil dan selalu 

mendo’akan penulis. Semoga Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat 

kepada Ayah dan Ibunda. Amin. Terima kasih juga buat abang dan kakak 

tersayang  May Friswanto,S.Pd, Siska Yulianti,S.Pd, dan Tri Siswa Ningsih,S.Pd 

yang telah memberikan do’a dan motivasi kepada penulis. Untuk ponakanku yang 

paling cantik Aulia Izzatunnisa yang selalu membuatku tersenyum. Buat sahabat 

yang selalu senantiasa membantu dan memberi motivasi Nurul Ariyati, Diah 

Purwanti (upin), dan teman – teman seperjuangan Mat Eks’08 yang tidak bisa 

disebutkan satu per satu, serta buat teman-teman PPLT SMPN 5 Binjai 2011 yang 

telah memberikan dorongan dan motivasi selama kuliah hingga penyelesaian 

skripsi ini. Serta keluarga yang terus memberikan dukungan, doa, kasih sayang, 

pengorbanan, dan perjuangan baik secara moral dan materil. Serta terima kasih 

buat Fachrul Rozi Hrp (yayah) yang selalu memotivasi, memberi semangat, dan 

dukungan kepada penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi 

ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari 

pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini bermanfaat bagi 

pembaca dan dunia pendidikan.      

Medan,         Februari 2014 
       Penulis, 

       Dian Lestari 
       NIM. 408311010 


