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Mulyono, S.Si, M.Si., selaku Dosen Penguji, seluruh staf pengajar Jurusan 

Matematika FMIPA yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama 

perkuliahan, seluruh staf pegawai di lingkungan FMIPA UNIMED. 

Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis 

ucapkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua tercinta 

Ayahanda Syahrial Harahap dan Mamanda Nelviana Matondang yang dengan 

segala pengorbanannya tidak akan penulis lupakan atas jasa, nasihat, dan doa dari 
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mereka yang merupakan dorongan moril terbesar bagi penulis hingga 

terselesaikannya skripsi ini, keluarga besar Harahap dan Matondang yang telah 

memberikan motivasi sampai akhir studi, pimpinan serta seluruh pegawai 
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telah banyak membantu penulis dalam memberikan data – data yang dibutuhkan, 

seluruh staf Perpustakaan Universitas Negeri Medan atas segala kemudahan yang 

diberikan untuk mendapatkan referensi yang mendukung penyelesaian skripsi ini, 

teman seperjuangan : Eka, Ervina, Leo, Muslim, Mauliza yang selalu ada dalam 

suka dan duka, spesial buat Christian Shindy atas saran, motivasi serta waktunya 
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Non-dik ’09 yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang selalu 

memberikan semangat, semua pihak yang tidak dapat disebutkan dalam 
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