
iii 

 

PENGHARGAAN 

 

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, yang maha pengasih dan maha 

penyayang terhadap hamba-hambanya untuk memberikan rahmat dan hidayah-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak 

lupa penulis curahkan atas junjungan Baginda Nabi besar Muhammad SAW, 

bersama keluarganya, sahabatnya yang telah membawa umatnya dari alam yang 

gelap gulita menuju alam yang terang benderang, dari zaman jahiliyyah menuju 

zaman yang penuh dengan cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Semoga di 

Yaumil akhir kita tergolong sebagai umatnya yang memperoleh syafaatnya.  

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pendekatan Contextual Teaching And 

Learning (CTL) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa SMAN 

12 Pekanbaru”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah 

satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program 

Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Rasa cinta yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Alfiandi yang telah 

melimpahkan segenap kasih sayang, dukungan moril dan materil dan Ibunda 

Wasnida yang juga selalu melimpahkan kasih sayang dan memberi semangat serta 

selalu mendoakan penulis hingga terkabullah salah satu do’anya ini yaitu telah 

selesainya penulis menjajaki pendidikan S1. Terima kasih atas segala hantaran 

do’a yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Usaha 

yang dilakukan penulis tidak berarti apa-apa tanpa do’a hajat dan kasih sayang 

Ayah dan Ibunda. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk membahagiakan Ayah dan Ibunda. Aamiin. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan, 

rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta 

bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan 

dengan penuh rasa hormat ucapan terimakasih yang dalam kepada: 
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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. Ibu Dr. Hj. Risnawati, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dan selaku 

sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan 

nesehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 

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

memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis selama 

perkuliahan. 

5. Ibu Depi Fitraini S.Pd, M.Mat selaku sebagai dosen pembimbing II yang 

telah memberikan pengarahan dan nesehat kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi. 

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

harganya selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Pendidikan 

Matematika. 

7. Ibu Hj. Ermita S.Pd, MM selaku Kepala SMAN 12 Pekanbaru serta Guru 

dan Pegawai yang bertugas di SMAN 12 Pekanbaru yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta 

memberikan informasi kepada penulis selama proses penelitian. 

8. Ibu Desmarita S.Pd selaku guru pamong bidang studi Matematika SMAN 

12 Pekanbaru yang telah membantu terlaksanya penelitian. 

9. Bapak dan Ibu guru serta karyawan SMAN 12 Pekanbaru. 

10. Kakak Rinda Yunita yang telah memberikan dukungan dan semangat 

kepada penulis. 

11. Sahabatku Nadia Ramadhana, Kiky Rizki Ramayanti, Septia Devi Tiara, 

Ingha Pamolangsih, Ahlaini Ulyah, Ivan Septian Rahmad, Krisno Budi 

Prasetyo, Zainal Arifin, Rendi Ariona Setiawan, Arif Wicaksono, Merry 

Afriyana, Annisa Fajriani, Mustika Hidayati, Aida Utari, Amalia 
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Firmasnyah, Fitria Indriawati Raudani Syafiri yang selalu memberi 

motivasi menjelang selesainya skripsi ini. 

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 

mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan 

kedepannya. Aamiin YaaRobbal ‘Alamin..  

 

     Pekanbaru, 14 Desember 2017 
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