iv

KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
judul “Penerapan Model Kontekstual (CTL) Dalam Pelajaran Matematika Untuk
Meningkatkan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Pada Materi Bangun
Ruang Sisi Lengkung Di Kelas IX SMP Karya Bunda Medan Estate Tahun Ajaran
2013/2014”. Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Matematika Program Studi Pendidikan
Matematika Universitas Negeri Medan.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai
pihak, Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs.
Sahat Siahaan, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan
bimbingan dan arahan kepada penulis sejak awal sampai dengan selesainya
penulisan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Drs.
H.Banjarnahor, M.Pd., Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd., dan Bapak
Drs.Syafari, M.Pd selaku dosen pemberi saran dan penguji yang telah
memberikan masukan dan saran mulai dari rencana penelitian sampai selesainya
penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak
Drs.H. Banjarnahor, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini
telah memberikan bimbingan dan saran-saran dalam perkuliahan.
Ucapan 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 FMIPA, Bapak
Drs. Syafari, M.Pd., selaku ketua Jurusan Matematika, Bapak Drs. Zul Amry,
M.Si., selaku ketua Prodi Pendidikan Matematika, Bapak Drs. Yasifati Hia, M.Si.,
selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika, dan seluruh staf pegawai
Jurusan Matematika FMIPA UNIMED yang telah banyak membantu penulis.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Drs. Ahmad Ridwan Pohan, selaku
kepala SMP Karya Bunda Medan Estate, Ibu Ice Wirevenska, S.Pd selaku guru

v

Matematika SMP Karya Bunda Medan Estate, serta guru-guru yang telah banyak
membantu dalam penelitian ini.
Teristimewa rasa terima kasih dan cinta penulis kapada Ayahanda
Bornok Siahaan dan Ibunda Roslan yang telah membimbing, memberi kasih
sayang, mendukung, memberikan doa, dorongan moril dan materil kepada penulis
selama mengikuti pendidikan sampai dengan selesai. Terkhusus juga kepada
Abanganda yang selalu penulis banggakan Meiko Hidayat, Nurringgit Siahaan,
Samsul Arifin Siahaan yang menjadi sumber motivasi, dukungan, doa, dorongan
moril dan materil kepada penulis selama mengikuti pendidikan sampai dengan
selesai. Terima kasih juga untuk Adinda Nur Asiah Siahaan dan Mhd. Tohir
Siahaan yang selalu mengerti dan mengalah demi kepentingan penulis.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Oppung H. Bahiman
Rambe dan Hj. Nursyam Hayati Ritonga yang menjadi sumber motivasi,
bimbingan dan kedisiplinan yang hari-hari tidak lepas dari nasehat kepada
penulis, jika ingin menjadi orang succes “Bersih, Rapi dan Teratur”. Terimakasih
juga kepada Oppung H. Mhd. Darawis Ritonga, Tulang Baharuddin Ritonga,
Hakim Ritonga, dan Asnan Ritonga, Adi Syahputra Rambe dan abang Jhoni
Timbul Nasution yang memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis
selama mengikuti pendidikan sampai dengan selesai.
Terima kasih juga kepada teman dan adik kos tersayang yang selalu ada
untuk penulis dikala suka dan duka “OPPUNG” novit (novlet), imah (boreg),
agung (rempong), mila (suir-suir), ajar (damay) dan munah (munaro) dan
“UNDEN” fadli (ayank), faisal (oioi), iqbal (ukkik), ririn (cute), dan moni (galau).
Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan
motivasi dalam penyusunan sekripsi ini hingga selesai yaitu ridho, indra, julham,
eka, ami, kak devi, kak lisa dan sahabat-sahabat selama perkuliahan kelas
Ekstensi A ’09 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah
banyak membantu dan memotivasi penulis.

vi

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan
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 kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi
ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan.

Medan,

Februairi 2014

Penulis,

Nurnaini Siahaan
NIM. 409311035

