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sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
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Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Mukhtar, 

M.Pd sebagai dosen pembimbing akademik. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku rektor Universitas 
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serta staf pegawai Jurusan Matematika yang telah membantu penulis. Ucapan 

terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. Sukrianto selaku kepala SMK 

Tritech Imformatika Medan, Ibu Hartati Siregar S.Pd  selaku guru Matematika 

SMK Tritech Informatika Medan, serta guru-guru yang telah banyak membantu 

dalam penelitian ini. 

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Arsyad 

Hamid Rangkuti, dan Ibunda Roslina Pulungan tercinta yang telah banyak 

memberikan dukungan, do’a, semangat, motivasi, perhatian dan pengertian yang 

telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Unimed, 

terkhusus juga kepada Abang Ali Ahmad Rangkuti, Adik Riadoh Rangkuti, Adik 

Uswatun Hasanah Rangkuti, Adik Yasir Hamdi Rangkuti dan keluarga besar yang 

senantiasa membantu serta memberikan dukungan dan semangat. 

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat dikala suka 

dan duka “ReALiZi” (Swarenda Septia, Lidya Sari Nst, Nur Azizah Rambe), 

ukhti- ukhti yang shalehah lingkaran cinta ”Laskar 09”, sahabat berwirausaha 
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kesan, teman-teman di Ukmi Ar-Rahman yang penuh cinta dan ukhuwah dan 

sahabat-sahabat selama perkuliahan terkhusus Matematika kelas Ekstensi’09 yang 

telah banyak membantu, memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi 

kepada penulis dan kepada teman-teman seperjuangan, teman-teman PPLT SMP 

Negeri 1 Sidikalang yang penuh kesan. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi 
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