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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan 

karunia-Nya yang memberikan kemampuan dan kesempatan kepada penulis 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.  

 Skripsi ini berjudul “Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Siswa Dengan Menerapkan Strategi Pembelajaran Think Talk Write 

(TTW) Pada Materi Aritmatika Sosial Kelas VII SMP Negeri 1 Sei Dadap T.A 

2015/2016 ”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Medan. 

               Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi, 

namun semua itu dapat diatasi karena bantuan tulus dari berbagai pihak. Pada 

kesempatan ini dengan rendah hati dan tulus penulis mengucapkan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Mukhtar , M.Pd selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dalam membimbing serta 

memberikan masukan kepada penulis sejak awal sampai dengan selesainya 

penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. 

Asrin Lubis, M.Pd, Bapak Drs. Yasifati Hia, M.Si, dan Bapak Prof. Dr. Edi 

Syahputra, M.Pd sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan dan 

saran-saran yang sangat bermanfaat mulai dari rencana penelitian sampai 

selesainya penyusunan skripsi ini.  

 Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Pargaulan 

Siagian, M.Pd sebagai dosen Pembimbing Akademik. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku rektor 

Universitas Negeri Medan beserta para staf pegawai di rektorat, Bapak Dr. Asrin 

Lubis, M.Pd selaku dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Medan beserta para staf pegawai di fakultas, Bapak Dr. Edy 

Surya, M.Si, selaku Ketua Jurusan Matematika, Bapak  Drs. Zul Amry, M.Si, 

selaku Ketua Program Studi Pendidikan matematika, Bapak Drs. Yasifati Hia, 

M.Si, sebagai Sekretaris Jurusan Matematika beserta seluruh Bapak dan Ibu dosen 
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serta staf pegawai  Jurusan  Matematika  yang telah membantu penulis. Ucapan 

terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Maimunah, S.Pd selaku kepala SMP 

Negeri 1 Sei Dadap, Ibu  Siti Chodijah S,Pd  selaku guru  Matematika SMP Negeri 

1 Sei Dadap serta guru-guru yang telah banyak membantu dalam penelitian ini. 

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Parsimin, 

dan Ibunda Jumiah  tercinta yang telah banyak memberikan dukungan, do’a, 

semangat, motivasi, materi, perhatian dan pengertian yang telah diberikan kepada 

penulis dari kecil hingga sekarang ini sehingga dapat menyelesaikan pendidikan 

di Unimed, terkhusus juga kepada Abang tercinta, Arman, Andika dan Kakak 

satu-satunya Armiati, SE serta keluarga besar yang senantiasa membantu serta 

memberikan dukungan dan semangat. 

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Abangda terkasih 

Hermansyah Saragih  yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis 

selama mengerjakan skripsi ini, dan sahabat teristimewa Hailda Syaputri Minja, 

S.Pd dan Aulia Resa Fahlevi, S.Pd yang  telah  memberi doa serta dukungannya. 

Kepada adik-adik kost Ar-Ridho ( Rina, Friska, Dewi dan Sahnur) yang bersama-

sama berjuang menempuh pendidikan, teman-teman PPLT SMA Muhammadiyah 

8 Kisaran yang penuh kesan dan yang  terkhusus kelas Matematika Reguler A 

2011 yang telah banyak membantu penulis. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

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 dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi 

ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. Semoga Allah 

SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. 
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