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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan 

rahmat dan karuniaNya yang memberikan kesehatan, kesempatan, dan kemudahan 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada 
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Bapak Drs. Zul Amry, M.Si, dan Bapak Drs. Yasifati Hia, M.Pd selaku Dosen 
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kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. Sahat Siahaan, M.Pd selaku 

Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran 
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Prof. Drs. Motlan, M.Sc, Ph.D selaku Dekan FMIPA UNIMED, Dr. Edy Surya, 

M.Si, Bapak Drs. Yasifati Hia, M.Si, dan Bapak Drs. Zul Amry, M.Si selaku 

ketua jurusan ,sekertaris jurusan, dan ketua program studi pendidikan  matematika 

FMIPA UNIMED serta seluruh Bapak, Ibu Dosen dan Staf Pegawai Jurusan 

Matematika FMIPA UNIMED yang sudah membantu penulis. Ucapan terima 

kasih juga disampaikan kepada Ibu Drs. Saini selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 

3 Galang  Ibu Wulan,  S.Pd, selaku guru bidang studi matematika SMP Negeri 3 

Galang, guru, staf, pegawai, dan siswa-siswi SMP Negeri 3 Galang yang namanya 

tidak memungkinkan penulis untuk menyebutkan satu persatu, terima kasih atas 

segala arahan bantuan dan kerjasama yang diberikan kepada penulis. 

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih kepada Ayahanda Mayor Cpl 

H. Kirwan dan Ibunda Hj. Miswarni dan suami tercinta Nanang Supriadi, S.Pd , 

yang telah banyak memberi kasih sayang, semangat, nasehat, doa, dan materi. 

Serta untuk anakku Najwa Khaira Supriadi sebagai penyemangat dan pendorong 

agar terselesainya skripsi ini. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih 

kepada sahabat-sahabat terkasih Anggi, Ana, Fifah, Zizah, Irul, Dika, Dinar, Dian, 

Omen , Midun, kak Betty, Adha, Adel yang selama ini menjadi sahabat yang luar 

biasa bagi penulis serta rekan–rekan seperjuangan kelas DIK A Matematika 2010 

yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Kepada PPLT PAMER 
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2013, Pak de, bu de dan untuk  semua sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis 

cantumkan namanya satu persatu namun senantiasa memberikan semangat dan 

motivasi kepada penulis.  

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi 

ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun 
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membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini 
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