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KATA PENGANTAR 

 Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat, 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada 

waktunya. Skripsi ini berjudul “Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Pada 

Operasi Bentuk Aljabar Menggunakan Pendekatan Preferensi Sensori Dikelas VII 

SMP Swasta Baitul Aziz Bandar Klippa Tembung Tahun Ajaran 2013/2014”. 

 Selama dalam penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi 

penulis, namun semuanya teratasi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai 

pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan untaian kata terima kasih dari 

hati yang tulus kepada kedua orang tua tersayang Ayahanda Mislan, SST dan 

Ibunda Juli Senatri yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, dukungan 

moril dan materil serta do’a restu demi keberhasilan dalam kehidupan. 

 Berkat dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, pada kesempatan 

ini dengan tulus dan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Bapak Drs. Asrin Lubis, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi 

ini.Bapak Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd, Bapak Mulyono, S.Si, M.Si dan Bapak Drs. 

M. Panjaitan, M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberi masukan 

dalam penyempurnaan skripsi ini. Bapak Drs. H. Banjarnahor, M.Pd selaku Dosen 

Pembimbing Akademik. Staf Pengajar dan Pegawai FMIPA yang telah 

memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. 

 Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, 

M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan beserta para Pembantu Rektor dan 

Stafnya. Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam beserta para Pembantu Dekan dan Stafnya. Bapak 

Drs. Syafari, M.Pd selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Bapak Drs. Zul Amry, M.Si 

selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. Dan bapak Drs. Yasifati 

Hia, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Matematika. 
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Bapak Harto Susanto, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Baitul 

Aziz Bandar Klippa Tembung  dan Bapak Abdurrozzaq Sanjaya, S.Pd selaku 

Guru Kelas VII, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan 

penelitian di sekolah tersebut. 

Buat keluarga saya Adinda Duwi Sinta Wulidadari, ST, Adinda Triska 

Dara Hasanah dan Adinda Pratama Aulia Muhid terima kasih telah memberi 

semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Buat 

Seluruh Rekan Kerja saya di Yayasan Baitul Aziz tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungannya kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Buat sahabat saya (Sri, Yunita,  Khairina 

dan Nita) serta Mahasiswa Pendidikan Matematika Angkatan 2008. Terima kasih, 

semoga persahabatan kita tetap terjalin. Buat teman dumay (Mbak Aziza, Mbak 

Delisa dan Mbak Amriani) terima kasih yang telah memberikan dukungan, 

semangat serta do’anya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima 

kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang tidak tercantum dalam ucapan ini, semoga kebaikan 

yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. 

 Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, apabila terdapat kesalahan/kekhilafan 

dalam bentuk bahasa dan penyampaian, teknik penulis.oleh karena itu, besar 

harapan penulis agar pembaca memberi masukan berupa kritik dan sarannya yang 

bertujuan membangun kesempurnaan skripsi ini guna meningkatkan mutu 

pendidikan bangsa kita ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca serta menjadi masukan kepada 

dunia pendidikan. 
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