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PENGHARGAAN 

 

Alhamdulillah, tiada kata yang patut diucapkan kecuali puji syukur 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat 

sehat, nikmat waktu, dan nikmat kesehatan serta berbagai nikmat lainnya yang 

tidak terhitung banyaknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Sholawat serta salam senantiasa terkirim buat Baginda Rasulullah SAW beserta 

keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah di jalan Islam. 

Skripsi dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

Generatif Ditinjau dari Kemampuan Awal Matematis Siswa terhadap 

Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama, 

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. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 

dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati 

kepada penulis. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda H. 

Des Edy dan Ibunda Hj. Hasnidarniati yang telah melimpahkan segenap kasih 

sayang, dukungan moril dan materil dan Adinda Bunga Edres yang selalu 

memberi semangat serta selalu mendoakan penulis hingga terkabullah salah satu 

doanya ini yaitu telah selesainya penulis menjajaki pendidikan S1. Terima kasih 

atas segala doa yang dipanjatkan tiada henti, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Usaha yang dilakukan penulis tidak berarti apa-apa 

tanpa doa dan kasih sayang Ayah, Ibu dan Adik. Semoga Allah SWT memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk membahagiakan Ayah, Ibu dan Adik. Aamiin.  

Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. H. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil 

Rektor I, Bapak Dr. Akhyar, M.Ag. selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. 

Tohirin, M.Pd. selaku Wakil Rektor III  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, Bapak Dr. H. 

Kusnadi, M.Pd. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Zaitun, M.Ag. selaku Wakil 

Dekan II, dan Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag. selaku Wakil Dekan III 

beserta seluruh stafnya. 

3. Ibu Dr. Risnawati, M.Pd. Selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Matematika dan Bapak Suhandri, M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi 

Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 

yang memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis selama 

perkuliahan beserta seluruh stafnya. 

4. Bapak Darto, S.Pd, M.Pd. dan Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku 

dosen pembimbing skripsi yang telah membagi ilmunya dengan sabar, 

meluangkan waktu, tenaga dalam membimbing penulis dalam membuat 

skripsi. 

5. Ibu Dr. Granita, M.Si. selaku dosen Penasehat Akademik yang memberikan 

bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis selama perkuliahan. 

6. Bapak dan ibu dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai 

harganya selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Pendidikan 

Matematika. 

7. Bapak Ahmad Fadilah, S.Pd. selaku Kepala SMP Negeri 3 Langgam, Ibu 

Nurseha, S.Pd. selaku Guru bidang studi matematika SMP Negeri 3 

Langgam, Ulfa Yuningsih, S.Pd. selaku teman dan juga Guru bidang studi 

matematika kelas XI SMP Negeri 3 Langgam yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan 

informasi kepada penulis selama proses penelitian serta Guru dan Pegawai 

yang bertugas di SMP Negeri 3 Langgam yang telah memberikan kesempatan 
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kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi 

kepada penulis selama proses penelitian. 

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

C dan teman-teman angkatan 2013 yang membantu serta memberikan 

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

9. Kakanda Henriko yang selalu ada dan selalu memberi semangat kepada 

peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga kebaikan yang telah 

dilakukan tersebut menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT dan dibalas 

dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya sujud syukur dan permohonan 

ampun kepada Allah SWT atas segala kekhilafan dan kesalahan serta penulis 

mohon maaf kepada segala pihak yang telah tersakiti, dirugikan, tersinggung, baik 

sengaja ataupun tidak. Segala kebaikan sesungguhnya dari Allah SWT dan segala 

kekhilafan sesungguhnya dari diri penulis sendiri selaku insan biasa. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini. Oleh karena itu, semua saran dan petunjuk serta kritik dari pembaca 

yang bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, dan 

akhir  kata  penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia 

pendidikan yang membutuhkan. 

 

      Pekanbaru, 23 Januari 2018 
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