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banyak membantu penulis.
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Ibu Putri Matondang selaku Guru Matematika Sekolah SMP Yayasan Al-hidayah

Medan, Guru/Staf Pegawai Sekolah SMP Yayasan Al-hidayah Medan yang telah
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Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada Mama

tercinta, yang paling saya sayangi dan yang tak akan pernah bisa tergantikan Erita

Murni Daulay S.Pd yang telah memberikan semangat, motivasi, mendengarkan
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kasih juga kepada Papa yang telah menanamkan rasa tanggung jawab kepada

penulis.
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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 yang

bersifat membangun diri pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi

ini bermanfaat dalam memperkaya ilmu pengetahuan.

Medan, November 2016
Penulis,

Masleni Harahap
NIM. 4123311027


