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2018, Bapak Drs. Zul Amry, M.Si., Ph.D selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
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Matematika FMIPA UNIMED yang sudah membantu penulis dan memberikan 
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 Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Maryunah, M.Pd 
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 Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Ibunda Magda Juni 

Rewati Hutagalung dan Ayahanda Emil Darwin Lumban Tobing yang selama ini 
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penulisan skripsi ini serta selalu memberikan limpahan motivasi, do’a, semangat 
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Simanungkalit yang senantiasa selalu membantu penulis dalam setiap proses 
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