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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas 
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6. Direktur Program Pasca Sarjana UNIMED, Asisten Direketur I PPs 

UNIMED, Asisten II PPs UNIMED dan para staf pegawai PPs UNIMED 



iv 
 

yang telah memberikan kesempatan serta bantuan administrasi selama 

pendidikan di Universitas Negeri Medan. 

7. Bapak / Ibu Dosen dan para pegawai Prodi Pendidikan Matematika PPs 

Universitas Negeri Medan yang telah membantu penulis sejak dalam 

perkuliahan hingga penyelesaian tesis. 
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