
KATA PENGANTAR 

 Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah swt yang telah 

menitipkan ilmu serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Matematika FMIPA UNIMED 

sampai dengan selesainya skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. Skripsi ini berjudul “Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Komunikasi Matematis Siswa Pada Pokok Bahasan Aritmatika Sosial Di Kelas 

VII-A SMP IT Rahmat Marindal I Melalui Metode Pembelajaran Tutor Sebaya 

2014/2015”. Adapun skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Medan.  

 Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

rasa teriam kasih yang sebesar-besarnya kepada : Bapak Prof. Dr. Asmin, M.Pd., 

sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan 

dan saran-saran kepada penulis sejak awal rencana penelitian sampai selesainya 

penulisan skripsi ini. Dr. Edy Surya, M.Si., Ibu Dra. Ida Karnasih, M.sc, Ph.D., 

dan Ibu Dra. N. Manurung, M.Pd., sebagai dosen penguji/pemberi saran yang 

telah memberikan masukan dan saran-saran yang sangat bermanfaat mulai dari 

rencana penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini. 

 Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr.KMS. 

Amin Fauzi, M.Pd., sebagai Dosen Pembimbing Akademik. Ucapan terima kasih 

juga disampaikan kepada Bapak Prof Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku rektor 

Universitas Negeri Medan beserta para staf pegawai di rektorat, Bapak Prof. Drs 

Motlan, M.sc., Ph.D. selaku dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Medan beserta para staf pegawai di fakultas. Bapak Dr. 

Edy Surya, M.Si., sebagai Ketua Jurusan Matematika, Bapak Drs. Zul Amry, 

M.Si, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, Bapak Drs. 



Yasifati Hia, M.Si. sebagai Sekretaris Jurusan Matematika beserta seluruh Bapak 

dan Ibu dosen serta staf pegawai jurusan Matematika.  

 Teristimewa penulis ucapkan terima kasih Kepada Ayahanda tersayang 

Sugeng, Ibunda tercinta Masita, yang selalu memberikan limpahan kasih sayang, 

doa, semangat, dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Semoga Allah 

memberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada Ayahanda dan Ibunda Amin.  

 Penulis juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman senasib 

seperjuangan dikelas B Pendidikan Matematika angkatan 2011: Raisyah Hutapea, 

Mbak Asty , Halfina, Fifin, serta Mbak Shirley. Kalian semua adalah teman-

teman yang baik, kita selalu berjuang bersama baik dalam mengerjakan tugas, 

ujian, maupun menunggu dosen. Penulis juga mengucapkan terimakasih untuk 

teman kos 151 seperjuangan: Yeni Yolanda, Paridah Hanum dan Harianti Maya 

Pada  dan Upik Kariyana yang selalu memotivasi saya saat lelah dan terimakasih 

juga penulis ucapkan kepada someone special Ranzani Syahputra yang selalu setia 

menemani penulis saat melakukan penelitian ke sekolah sampai selesai dan selalu 

memberi dukungan saat mengerjakan skripsi. 

 Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi 

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

tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini 

dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya 

pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua, Amiiin…. 
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