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Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahun Alam UNIMED.  

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih 
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UNIMED, Bapak Dr. Pardomuan Sitompul, M.Si selaku Ketua Jurusan Matematika, 
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Amry, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik dan kepada seluruh Bapak 

dan Ibu dosen serta staff pegawai jurusan Matematika FMIPA UNIMED yang telah 

banyak membantu penulis. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suwito S.Pd M.Hum 

selaku Kepala Sekolah SMP Dharma Pancasila, Ibu Masita, S.Pd selaku Guru 
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Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta 

Dra.Ida Rezeki Batubara dan Ayahnda Ir. Syarifuddin Hrp yang telah memberikan 

kasih sayang, motivasi, doa dan dukungan material yang tak ternilai harganya hingga 

penulis bisa memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Matematika, juga terkhusus 

kepada adek saya Zety Shafitri Hrp yang juga selalu memberikan dukungan dan 

motivasi. Dan tak lupa kepada keluarga tercinta yang selalu memberi semangat serta 

dukungan.  

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih buat teristimewa dari zaman 

SMP hingga saat ini (Reski Utami Lubis) yang selalu memberikan dukungan, 

motivasi, dan doa. Tak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terimakah kepada 

Uak bebe yang telah menjadi teman berkeluh kesah, yang selalu memberikan kata-
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penulis. 
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