
 

 

 

iv 

Kata Pengantar 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik yang berjudul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Berbasis masalah dengan 

Bantuan Media Power Point Pada Materi Kesebangunan di Kelas IX-G SMP 

Negeri 3 Medan T.A 2016/2017.   

  Dalam Penyusunan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan 

dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun material sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan sepenuh hati, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku 

rektor Universitas Negeri Medan dan kepada Bapak Dr. Asrin Lubis, M.Pd selaku 

Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Medan. Penulis juga tidak lupa 

mengucapkan terimaksaih kepada Ibu Dra. Katrina Samosir, M.Pd selaku dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan berupa arahan, 

bimbingan dan saran kepada penulis guna kesempurnaan skripsi ini. Bapak 

Prof.Dr. P.Siagian, M.Pd, Bapak Muliawan Firdaus, S.Pd, M.Pd, dan Ibu 

Faridawaty Marpaung, S.Si, M.Si sebagai dosen pemberi saran yang telah 

memberi masukan  mulai dari perencanaan penelitian sampai dengan penyusunan 

skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Togi, M.Pd selaku dosen 

Pembimbing Akademik dan kepada Dr. Edy Surya, M.Si sebagai Ketua Jurusan 

Matematika beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai FMIPA 

Unimed. Terima kasih buat Ibu Hj. Nurhalimah Sibuea,S.Pd, M.Pd  selaku kepala 

sekolah dan Bapak Jefri Molyson selaku guru matematika serta seluruh Bapak dan 

Ibu guru SMP Negeri 3 Medan yang telah membantu penulis selama melakukan 

penelitian.  

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih kepada ibunda Sigor br 

Sitanggang yang telah banyak memberi kasih sayang, dukungan baik moril 

maupun materil, nasehat, dan doa sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi 



 

 

 

v 

ini dapat terlaksana dengan baik. Kepada Kakak saya Eva Sinurat dan Hemri 

Sinurat serta abang saya Kolta Sinurat  yang telah memberi semangat doa dan 

motivasi kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih buat Uda Dian 

yang telah membantu saya baik berupa moril dan moral sehingga terselesaikannya 

skripsi ini serta seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Saya ucapkan terima kasih terkhusus dan yang saya banggakan buat Desy Lavenia 

Keliat yang selalu memotivasi dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi 

ini. Tak lupa juga kepada sahabat-sahabatku Firman, Tevran Roy, Elisa, Rosa, 

Lisna, Fivesers,serta kawan-kawan  Dik B Matematika 12 dan teman-teman PPLT 

2015 SMP Swasta Masehi Berastagi  dan sesama mahasiswa jurusan pendidikan 

matematika. 

 Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, 

namun kemungkinan masih banyak kekurangan dalam skripsi ini baik dari segi 

isi, maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam usaha peningkatan 

pendidikan dimasa yang akan datang. 

 

 

 

       Medan,    Agustus 2016 

       Penulis, 

 

 

       Doksen Sinurat 

       NIM. 4122111026 
 


