PENGHARGAAN

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, yang maha pengasih dan maha
penyayang terhadap hamba-hambanya untuk memberikan rahmat dan hidayahNya, 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 Model Pembelajaran Problem Based
Learning terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika ditinjau
dari Kemampuan Awal Siswa Sekolah Menengah Pertama Kampar
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. Terutama keluarga besar penulis yang sangat penulis cintai dan
sayangi sepanjang hayat, yaitu Ayahanda Juhari dan Ibunda Rustini, Kakanda
Rocki Primandalah dan Adinda Hedo Aprilansyah serta sanak saudara yang telah
banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil. Selain itu, pada
kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan
terimakasih 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.

Ibu Dr. Risnawati, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau.

iii

4.

Ibu Arnida Sari, M.Mat bersama Ibu Ade Irma, M.Pd selaku dosen
pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya
untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam
penyusunan skripsi ini.

5.

Ibu Lies Andriani, M.Mat selaku Penasihat Akademik yang selalu
memberikan nasehatnya.

6.

Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai
harganya selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Pendidikan
Matematika.

7.

Bapak Drs. M.Arianto, M.Pd selaku Kepala SMP Negeri 1 Tambang dan Ibu
Hildawati, S.Pd. selaku guru bidang studi matematika yang telah memberikan
arahan dan ilmu saat penelitian serta Guru dan Pegawai yang bertugas di
SMP Negeri 1 Tambang yang telah memberikan informasi kepada penulis
selama proses penelitian.

8.

Saudaraku Jessy Jusnawati yang telah memberikan dukungan dan semangat
kepada penulis.

9.

Sahabatku Sari Rahayu dan Rita Dasmayanti sedikit banyaknya memberikan
masukan dalam pembuatan skripsi ini, dan memberikan semangat dan
motivasi kepada penulis

10. Tania Julima yang menyumbangkan kesetiaannya kepada penulis dan
membantu banyak dalam selesainya skripsi ini
11. Sumiyati, Nora Novita, Seswira Yunita dan Mesra Yolanda dan almh.
Noviyanti sebagai teman seperjuangan dalam membuat skripsi yang telah
memberi semangat dalam membantu selesainya skripsi.
12. Sahabat kos Elviani yang selalu menghibur dengan canda tawanya, Wulan
Andriani yang selalu menghibur dengan cerita-ceritanya dan Febby Dwi yang
selalu setia menyemangati penulis.
13. Sahabat-sahabatku di Program Studi Pendidikan Matematika khususnya PMT
F dan teman-teman angkatan 2013 yang membantu serta memberikan
motivasi selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

iv

14. Teman-teman KKN Desa Kempas Jaya Kabupaten Indragiri Hillir , Junisa
Gina, Maysarah, Darmawati, Sulastri, Dina, Yuyun, Mae, Sugeng, Herman,
Refi, Fahmi, Fajar dan Said, terima kasih telah memberikan pelajaran nilai
kehidupan selama KKN
15. Teman-teman PPL SMK Muhammadiyah 2 Ikhlas, Apif, Nur, Mairisa, Ola,
Vita, Mutia, Santi, Melia dan Lisa, terima kasih telah memberikan keceriaan
selama PPLyang pernah mengisi kehidupan penulis
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, Januari 2018

IDCY MAYDAYANI
NIM. 11315201245

v

