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 Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Dzat yang menurunkan 

ketentraman dan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Shalawat 

dan salam kepada Rasulullah sallallaahu’alaihi wasallam.  

  Skripsi ini berjudul “Perbedaan kemampuan berfikir logis siswa dengan 

pendekatan konstruktivisme dan pendekatan klasikal pada siswa kelas VII SMP 

swasta taman siswa lubuk pakam tahun ajaran 2011/2012”. Skripsi ini disusun 

untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Medan. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Bapak Prof.Dr. Asmin, M.Pd sebagai Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sejak awal 

sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Juga terima kasih penulis ucapkan 

kepada Bapak Drs. Yasifati Hia, M.Si, Bapak Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd, dan 

Bapak Dra. Nerli khairani, M.Pd,selaku dosen pemberi saran dan penguji yang 

telah memberikan masukan dan saran mulai dari rencana penelitian sampai 

selesainya penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis 

ucapkan kepada: Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor beserta staf-

stafnya di Universitas Negeri Medan.Ucapan terima kasih juga disampaikan 

kepada : Bapak, Prof. Drs. Motlan, M.Sc., Ph.D selaku Dekan beserta staf-stafnya 

di FMIPA UNIMED. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga diucapkan 

kepada Bapak Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Matematika dan 

pegawai di jurusan Matematika yang telah banyak membantu penulis dalam 

pengumpulan berkas-berkas untuk wisuda. Ucapan terima kasih juga diucapkan 

kepada Bapak Prof.Dr.Sahat Saragih,M.Pd selaku Dosen Pendidikan Akademik. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga diucapkan kepada Ibu R.Saragih, 

S.Pd selaku kepala sekolah SMP Taman siswa yang telah memberikan waktu 

kepada penulis mengadakan penelitian di SMP tersebut.  

Teristimewa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang 

tua saya, Bapak Ngadino,S.Pd  dan Ibunda tercinta Emma br.Tarigan yang 



menjadi sumber motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. Terima kasih buat suami tercinta Nisydanul Arifin,S.Pd yang telah 

banyak memberi bantuan doa dan dukungannya . Penulis juga sampaikan rasa 

terima kasih kepada kakak/abang dan adik penulis, Agus Surya Ananta,S.Pd ; Sri 

Ramadhani,S.Pd;,dan adik saya Tri Wulan Dari yang senantiasa memberikan 

dukungan dan semangat untuk penulis. Terimakasi Buat sahabat-sahabat saya: 

syska,nur,fitri,evi,erna,henni sitepu,lina,mushliha, serta semua teman di Gamasi 

07 yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan studi di Universitas 

Negeri Medan. Penulis telah berupaya dalam penyusunan skripsi ini dengan 

sebaik-baiknya namun penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna 

untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan memperkaya 

khasanah ilmu pendidikan kita. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak penyempurnaan skripsi ini. 
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