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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat 

dan karunia-Nya yang memberikan kesehatan, kesabaran, ketekunan, dan hikmat 

bagi penulis sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai 

dengan waktu yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga senantiasa 

terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya dan 

para sahabatnya.  Adapun penelitian pada skripsi ini penulis mengambil tema 

tentang geometri klasik yaitu geometri Euclid dengan judul “Analisis Konkurensi 

Garis yang Melalui Titik Singgung Incircle dan Hasil Rotasi Incircle pada 

Segitiga Sama Sisi”, diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana 

sains Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Medan. 

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur penulis mengucapakan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dimulai dari 

pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan sampai penyusunan skripsi ini selesai, 

antara lain Ibu Dra. Nerli Khairani M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

selalu dengan sabar menuntun langkah penulis dalam merampungkan skripsi ini. 

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Mulyono, S.Si, M.Si, Ibu 

Marlina Setia Sinaga, S.Si, M.Si, dan Ibu Susiana S.Si, M.Si, selaku dosen 

penguji dan pemberi saran yang telah banyak memberikan masukan yang 

bermanfaat bagi penulis. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada teman-

teman seperjuangan keluarga Matematika Nondik 2011, kebersamaan dengan 

kalian selama beberapa tahun ini telah memberikan kesan mendalam bagi penulis. 

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada seseorang yang spesial yang 

telah banyak memberikan dukungan dan semangat bagi penulis. Dan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang tanpa mereka penulis 

tidak akan bisa mencapai keadaan yang seperti sekarang ini, karya ini 

kupersembahkan untuk kalian. Tidak lupa juga kepada adik-adik dan semua 

keluarga yang telah memberi dukungan penulis ucapkan terima kasih. 
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Akhir kata, kesempurnaan bukanlah milik manusia melainkan milik-Nya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini membutuhkan kritik dan saran membangun 

dari para pembaca. Semoga karya tulis ini bermanfaat khsusnya bagi penulis dan 

bagi para pembaca. 
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