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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 

waktunya. 

Skripsi ini berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching 

untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Siswa pada Materi 

Bilangan Pecahan Kelas VII-1 SMP Swasta PAB 18 Medan Tahun Ajaran 

2014/2015”, disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

UNIMED. 
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Bapak Drs. M.Panjaitan, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 
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Ibu Dra. Katrina Samosir, M.Pd dan Bapak Dr. M. Manullang, M.Pd selaku 

Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang 

membangun mulai dari rencana penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi 

ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. M. Manullang, 

M.Pd selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan 

saran-saran perkuliahan. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor 

UNIMED, Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc, Ph.D selaku Dekan FMIPA UNIMED, 

Bapak Dr. Edy Surya, M.Si selaku Ketua Jurusan Matematika, Bapak Drs. Zul 

Amry, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika dan Bapak Drs. 

Yasifati Hia, M.Si Selaku Sekertaris Jurusan Matematika serta seluruh Bapak, Ibu 

Dosen dan Staf Pegawai Jurusan Matematika FMIPA UNIMED yang sudah 

membantu penulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. H. 

Suriono Asnan, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Swasta PAB 18 Medan, Bapak 

Hamka Muhammad, S.Pd, selaku guru bidang studi matematika SMP Swasta 
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PAB 18 Medan, guru, staf, pegawai, dan siswa-siswi SMP Swasta PAB 18 Medan 

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 Mustafa 

dan Ibunda Kamsinar sebagai orang tua penulis yang telah banyak memberi kasih 

sayang, semangat, nasehat, doa dan materi sehingga perkuliahan dan penyusunan 

skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga Allah memberikan kebaikan 

dunia dan akhirat kepada Ayahanda dan Ibunda, amin. Terimakasih juga untuk 

adik tercinta Riky Maulana yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi 

selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada Harry 

Hardianto yang selalu bersama dan memberikan do’a serta motivasi maupun 

dorongan untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Tak lupa penulis ucapkan 

juga terima kasih untuk sahabat Anindya Miranda, Poppy Pradina, Yuli Novita 

Sari A.Md, Desy Ratna Sari, Aisyah Hutasuhut S.Pd, Meida Hasda Hasibuan 

S.Pd, Cindy Novalia Silitonga, Runny Tri Sulistyowati, Alice Chulaisyah S.Pd 

dan teman-teman seperjuangan di kelas Ekstensi A 2010 pendidikan matematika 

yang tiada henti memberikan motivasi dan doa yang tulus serta sahabat-sahabat 

lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.  

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi 

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

tata bahasa. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi 

sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya 

khasanah ilmu pendidikan. 
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