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Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkah 

dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini 

berjudul “Perbedaan Hasil Belajar Matematika Siswa yang Diajar dengan Model 

Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan Pembelajaran 

Konvensional pada Materi Operasi Hitung Pada Bentuk Aljabar Kelas VII MTs 

Swasta Sidikalang Tahun Ajaran 2013/2014”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi 

salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan matematika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNIMED. 
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pihak, oleh sebab itu sudah sewajarnya apabila penulis mengucapkan terima kasih 

kepada Bapak Prof. Dr. Asmin, M.Pd selaku pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran guna kesempurnaan skripsi ini. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan pada Bapak Dr. W. Rajagukguk, M.Pd, Ibu 

Dra. Hamidah Nasution, M.Si, Bapak Drs. M. Panjaitan, M.Pd, dan Bapak Drs. 
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Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. M.Panjaitan, 

M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik. Ucapam 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 pegawai staf pegawai di fakultas, Bapak 

Drs. Syafari, M.Pd selaku Ketua Jurusan Matematika, Bapak Drs. Zul Amry, M.Si 

selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, Bapak Drs. Yasifati Hia, 

M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Matematika beserta seluruh Bapak dan Ibu dosen 

serta staf pegawai jurusan Matematika FMIPA UNIMED yang telah banyak 

membantu penulis. 

Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda 

Darthon Munte dan Ibunda Ratimah Matanari, S.PdI yang terus memberikan 

motivasi dan doa demi keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini, juga 
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kepada adikku Muhammad Badrun Munte yang juga selalu memberikan 

dukungan dan motivasi, adikku almh.Samasah Maesyaroh Munte tercinta dan 

seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Penulis juga 

mengucapkan terima kasih kepada Ibu R. Bancin, S.Pd selaku guru bidang studi 

matematika MTs Swasta Sidikalang yang telah banyak membantu penulis selama 

penelitian, dan  buat Ikram Angkat yang selalu memberi semangat kepada penulis. 

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Lidya Karmila Berutu, 

Kholidah Sitanggang, Ira Ryana Siregar, Juni Susanti Banurea, Devi Andriani dan 

teman-teman lainnya di jurusan matematika khususnya kelas A Reguler 2009 

yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan sampai menyelesaikan 

skripsi ini, dan juga kepada Ayu Kurniati, Devi Mulyanti, dan teman – teman 

lainnya di kos Junasty yang selalu memberi keceriaan dan bantuan kepada 

penulis. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian 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 sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. 
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