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KATA PENGANTAR
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sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Medan.
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mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Dra. Ida Karnasih, M.Sc., Ed., Ph.D selaku

dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk

membimbing penulis dengan penuh kasih sayang. Kemudian kepada Ibu Dr. Ani
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Dekan FMIPA UNIMED, Bapak Dr. Edy Surya, M.Si selaku ketua jurusan Matematika,

Bapak Drs. Yasifati Hia, M.Si, selaku sekretaris jurusan Matematika dan Bapak Drs. Zul

Amry, M.Si., Ph.D selaku ketua Prodi Pendidikan Matematika serta kepada seluruh

Bapak, Ibu Dosen beserta Staf Pegawai Jurusan Matematika FMIPA UNIMED.

Terima kasih juga kepada Kepala Sekolah SMP Kartika I-2 Medan, Ibu Dra.

Marhamati, guru bidang studi Matematika SMP Kartika I-2 Medan Bapak Manhar

Arisandi, S.Pd.I dan para guru serta staf pegawai SMP Kartika I-2 Medan serta siswa–

siswi kelas VII-2 yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam melaksanakan

penelitian.

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda

Daswaty br Ginting yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, doa dan kasih

sayang khususnya pada saat-saat penyusunan skripsi ini, kemudian kepada Ayahanda
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tercinta Alm. Asril yang telah pergi terlebih dahulu ke pangkuan Ilahi di saat-saat penulis

sedang berada dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih Ayah atas segala cinta

yang kau berikan selama ini, atas segala nasihat, motivasi, doa dan segalanya. Terima

kasih karena telah menjadi Ayah terbaik untuk kami. Selanjutnya kepada Adikku tercinta

Anil Himawan yang telah menjadi salah satu motivasi terbesar penulis dalam

penyusunan skripsi ini, Abangda Sertu. Andryan Hanafi beserta Kakanda Leni Marlina,

S.Pd.I dan ponakanku tersayang Daffa Alfarizi Hanafi, serta tak lupa kepada Kakandaku

tercinta Almh. Rina Darini yang terus menjadi panutan penulis dari dulu hingga sekarang.

Kepada Kakanda Machrani Adi Putri Siregar yang selalu memberikan bantuan dan

arahan kepada penulis, yang telah menjadi saudara sekaligus kakak bagi penulis. Kepada

Adikku Indah Putri Wirawan, Kepada Kak Yuni, Bang Jalal, Amalia, dan Adly. Terima

kasih juga untuk seluruh keluarga dan seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu

per satu yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, dan doa kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada sahabat-sahabatku tercinta

Dhina Etman dan Ratna Julia yang selalu ada dikala suka maupun duka, teman

seperjuangan yang selalu saling membantu dalam setiap kesulitan dan saling berbagi di

setiap kebahagiaan, yang telah begitu banyak memberikan bantuan, semangat dan doa

kepada penulis. Begitu pula kepada teman-teman penulis yang tergabung dalam keluarga

besar Dik-A Matematika 2011 yang selalu saling memberi semangat, doa dan dukungan,

yang telah menjadi seperti keluarga di masa-masa perkuliahan ini.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan pada penulisan skripsi ini

baik dari segi isi maupun tata bahasa, karenanya kritik dan saran yang membangun
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dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan kita. Aamin.
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