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Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala Rahmat 
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Ketua Jurusan Matematika, Bapak Drs. Zul Amry, M.Si selaku Ketua Program 

Studi Pendidikan Matematika dan Bapak Drs. Yasifati Hia, M.Si selaku Sekretaris 

Jurusan Matematika, juga Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Jurusan 

Matematika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis 

selama perkuliahan.  

Ucapan terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada Bapak Safnil, 

S.Pd selaku kepala sekolah dan kepada Ibu Ludy Pakpahan, S.Pd, Bapak Parlin 
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Simanjuntak, S.Pd, dan Bapak Suyoto, S.Pd selaku guru bidang studi matematika 

yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama penelitian serta 

para guru dan staf administrasi yang telah memberikan kesempatan serta bantuan 

kepada penulis selama melakukan penelitian. 

Teristimewa rasa terima kasih dan cinta penulis kepada Ayahanda Asnawi 

dan Ibunda Murtinah, orang tua penulis yang telah mengasuh, membimbing, 

memberi kasih sayang, mendukung secara materil dan selalu mendoakan penulis. 

Semoga Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada Ayah dan Ibunda. 

Amin. Terima kasih juga buat Kakanda Kominah, Abangda Mukhsaban, Kakanda 

Jumiatik, Kakanda Rohaniyah, dan Kakanda Musriani yang telah memberikan doa 

dan motivasi kepada penulis, serta terima kasih juga penulis ucapkan untuk sanak 

family yang banyak membantu dalam bentuk materi dan motivasi untuk penulis 

dalam menyusun skripsi ini yang terus memberikan dukungan, doa, kasih sayang, 

pengorbanan, dan perjuangan baik secara moral dan materil.  

Penulis juga ucapkan terima kasih untuk teman terdekat Novizar 

Fachrozi yang selalu bersama dan memberikan doa serta motivasi maupun 

dorongan untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai dan kepada teman saya 

Dian Fransisca dan Nurahmat Suheri sebagai observer dalam penelitian. Tak lupa 

penulis ucapan terima kasih juga untuk sahabat Uwis, Zuhra, Ana, Tika, Ulfa, 

Ainun serta teman-teman senasib seperjuangan di DIK A’09 Pendidikan 

Matematika yang tiada henti memberikan motivasi dan doa yang tulus serta 

sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 
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