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PENGHARGAAN 

 

Puji syukur Alhamdulillah, penulis sanjungkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis curahkan untuk 

junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari 

alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

Snowball Throwing terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

ditinjau dari Kemampuan Awal Matematika Siswa Sekolah Menengah 

Pertama Dwi Sejahtera Pekanbaru” merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis 

untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan 

(S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 

dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati 

kepada penulis. Terutama keluarga besar penulis, khususnya penulis cintai dan 

sayangi sepanjang hayat, yaitu ayahanda Irawan dan ibunda tercinta Titien 

Hardani yang tidak henti-hentinya berdo’a dan telah memberikan kasih sayang 

yang tak terkira serta  banyak memberikan dukungan baik moril maupun material. 

Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh 

hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya. 

2. Bapak  Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd. selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau. 

4. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau. 
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5. Bapak Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu Dr. Hj. Risnawati, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 

7. Bapak Suhandri, S.Si, M.Pd sebagai dosen Penasehat Akademik yang 

memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis selama 

perkuliahan. 

8. Bapak Darto, S.Pdi, M.Pd dan Bapak Hasanuddin, S.Si, M.Si selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah membagi ilmunya dengan sabar, meluangkan 

waktu, tenaga dalam membimbing penulis dalam membuat skripsi. 

9. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai 

harganya selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Pendidikan Matematika.  

10. Ibu Fahreni, SH selaku Kepala SMP Dwi Sejahtera Pekanbaru yang telah 

memberikan izin penelitian. 

11. Ibu Maria Ema, S.Pd dan Ibu Asniati, S.Pd selaku Guru bidang studi 

Matematika SMP Dwi Sejahtera Pekanbaru yang telah telah membantu 

terlaksananya penelitian ini. 

12. Bapak dan Ibu guru serta karyawan SMP Dwi Sejahtera Pekanbaru. 

13. Kakak, Abang, Adik dan Anak penulis, Miswanti, Rio Rinaldi, Sari Irawan, 

Ria Irawan, dan Muhammad Alief Ridwan yang telah memberi semangat dan 

motivasi sehingga penelitian ini dapat selesai. 

14. Sahabatku Rahmita Sari, Devriana, Nur Hikmah, Henny Yoriza, Nazly 

Mawaddah dan Rara Afrianti yang selalu memberi motivasi menjelang 

selesainya skripsi ini. 

15. Sahabat-sahabatku sesama rombongan PPL SMK Telkom Pekanbaru yang 

telah membantu penulis sehingga penelitian ini dapat selesai. 

16. Sahabat-sahabatku di Program Studi Pendidikan Matematika khususnya PMT 

D dan teman-teman angkatan 2013 yang membantu serta memberikan 

motivasi selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

17. Sahabat-sahabatku sesama rombongan KKN 2016 Kelurahan Bagan Keladi 

Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. 
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18. Terima kasih yang tidak terhingga kepada guru di SDN 008 Purnama, SMP 

Negeri 7 Dumai, dan SMA Negeri Binaan Khusus Kota Dumai yang tidak 

hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan yang tidak 

akan bisa penulis balas, terima kasih atas seluruh motivasi dan nasihatnya 

yang sangat berguna. 

19. Untuk murid-muridku tersayang di kelas VII-1 dan VII-2 yang memberikan 

banyak bantuan kesan manis selama penulis mengajar dan melakukan 

penelitian di sana yang namanya tidak bisa dituliskan satu persatu. 

Juga buat seluruh keluarga tersayang adalah sumber inspirasi terbesar dan 

memberi semangat dan motivasi yang kuat bagi penulis untuk dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Dari lubuk hati yang paling dalam dan cinta kasih yang 

tidak berujung, penulis sampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada keluarga 

karena kesabaran dan pengertian yang mendalam serta do’a yang tiada henti-

hentinya. Semoga Allah Yang Maha Pengasih selalu memberikan taufik dan 

hidayah-Nya kepada kita semua dalam mencapai cita-cita untuk kebahagiaan 

hidup didunia dan akhirat. 

Mohon maaf jika ada pihak yang tidak disebutkan, tanpa mengurangi rasa 

hormat terima kasih atas segala dukungannya. Penulis sangat sadar akan segala 

dorongan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak atas segala peran 

dan partisipasinya yang telah diberikan dan semoga Allah SWT senantiasa 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan penulis sendiri disegala bidang, 

sehingga segala bentuk kritik dan saran sangat diharapkan dan diterima dengan 

senang hati. Semoga Allah Swt memberikan balasan atas segala bantuan yang 

telah diberikan dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan 

kedepannya. Aamiin YaaRobbal ‘Alamin.. 
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