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

Hajar, M.Si, selaku rektor Universitas Negeri Medan beserta para staf pegawai di 
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kepada Bapak Drs. Pasti Tarigan, M.Pd, selaku kepala SMP Al-Hidayah Medan, 
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yang telah banyak membantu dalam penelitian ini. 

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tersayang 

Abdul Rahim Sitompul dan Ibunda Sunaryati tercinta yang telah banyak 

memberikan dukungan, do’a, semangat, motivasi, perhatian dan pengertian yang 
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terkhusus juga kepada Adinda Siti Aminah Sitompul, Adinda Mita Hamidah 

Sitompul, Adinda Muhammad Ridwan Sitompul dan Adinda Muhammad Rizaldi 
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semangat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di UNIMED 

serta seluruh keluarga yang tak hentinya memberikan doa, dukungan, semangat 

dan kasih sayangnya kepada penulis dalam menyelesaikan studi. 
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Ivandi, dan ucapan terima kasih juga buat sahabat penulis yang telah banyak 
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dan dukungan yaitu Vansstriw (Eva, Sartika Sitompul, Rima, Susi, Triana, 

Widia), Ria Seprina Harahap dan semua teman–teman sekelas Matematika 
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