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 Puji dan syukur penulis  panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 

atas  berkat dan kasihNya yang senantiasa menyertai penulis,  sehingga akhirnya 
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4. Ibu Dr. Ani Minarni, M.Si selaku dosen pembimbing II yang meluangkan 

waktu disela kesibukannya untuk memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan 

saran-saran yang sangat membangun bagi penulis. 
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UNIMED yang sudah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak berhingga 

kepada penulis. 
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dan semangat  

9. Ibu tercinta Tiormin Nababan, saudara-saudari, putri tersayang Kartika 

E.Pakpahan yang memberikan nasihat, dorongan dan dukungan dalam doa.  

10. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Program Studi Pendidikan Matematika 
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