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PENGHARGAAN 

 ِبْسِم اهلِل الَّرْحمِن الَّرِحيم

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

penyayang terhadap hamba-hamba-Nya untuk memberikan rahmat dan hidayah-

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

lupa penulis curahkan atas junjungan Baginda Nabi 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 Penerapan Pendekatan Tutor Sebaya 

Ditinjau dari Kemampuan Awal Matematika terhadap Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematika Siswa Madrasah Tsanawiyah Desa Sawah, 

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, rasa cinta yang sebesar-besarnya kepada keluarga 

Ayahanda Rahmat, S.Pd. dan Ibunda Lisda Wati yang telah melimpahkan segenap 

kasih sayang, dukungan moril dan materil dan saudara-saudaraku tercinta Marlis 

Andrian, S.E., Ilham Wahyuni, Ilyas Husti, dan Fatma Az-Zahra yang selalu 

memberi semangat serta selalu mendoakan penulis hingga terkabullah salah satu 

do’anya ini yaitu telah selesainya penulis menjajaki pendidikan S1. Terima kasih 

atas segala do’a yang dipanjatkan tiada henti, sehingga penulis dapat 

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

tanpa do’a dan kasih sayang Ayah dan Ibu. Semoga Allah SWT memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk membahagiakan Ayah dan Ibu. Aamiin. 
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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, 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. Ibu Depriwana Rahmi, S.Pd, M.Sc. 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 Hayatun Nufus, M.Pd. 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 Drs. H. Abu Bakar D. M.Pd.I. selaku Kepala MTs Desa Sawah yang 

telah memberi izin untuk melakukan penelitian. Bapak Drs. Nurkasir selaku 

guru bidang studi matematika yang telah memberikan arahan dan ilmu saat 

penelitian serta guru dan pegawai yang bertugas di MTs Desa Sawah yang 

telah memberikan informasi kepada penulis selama proses penelitian.  
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8. Sahabat sejatiku sekaligus menjadi kakak buatku Nurhayati Nufus, Amd. dan 

keluarga yang telah banyak membantu dan mendoakan penulis serta selalu 

memotivasi penulis dan sahabatku Rita Dasma Yanti, S.Pd., Wulan 

Handayani, S.Pd., Rara Afrianti, Dony Hendra, S.T., Tania Julima, S.Pd. dan 

adekku Satia Lisa Malik dan Miftahul Jannah yang selalu memberi bantuan 

dan motivasi menjelang selesainya skripsi ini. 

9. 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. 

10. Tak terlupa buat orang spesial Novri Yaldi yang selalu memberikan semangat 

dan membantu dalam menyelesaikan kesulitan dalam pembuatan 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 Yaa Robbal ‘Alamin..  

 

     Pekanbaru, 07 Februari 2018 
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