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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 Penerapan Pembelajaran Kooperatif

Dengan Model Think-Talk-Write terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep

Matematika ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa Karimun” 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.

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.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Usman Nahar dan Ibunda Halimah yang teramat ku sayangi, yang

telah banyak memberikan sokongan moril maupun materil kepada penulis.

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 Ibu. Semoga Allah SWT

memberikan kesempatan kepada penulis untuk membahagiakan Ayah dan

Ibu.

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.
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3. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan

pembimbing 2 yang memberikan waktunya untuk konsultasi serta

kesediaannya untuk membimbing skripsi sehingga menjadi lebih baik.

4. Ibu Dr.Risnawati, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau.

5. Bapak Bapak Darto, S.Pd.I, M.Pd. selaku Dosen pembimbing 1 dan

Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya

untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini

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.Mulyadarmawan selaku Kepala SMA Negeri 1 Buru Karimun dan

Ibu Susi Laratna Dewi, S.Pd. selaku guru bidang studi matematika yang telah

memberikan arahan dan ilmu saat penelitian serta Guru dan Pegawai yang

bertugas di SMA Negeri 1 Buru Karimun yang telah memberikan informasi

kepada penulis selama proses penelitian.

8. Kakakku dan abangku yang tercinta (Fauziah, Ishak, Junaidi, Faizal, Syahril,

Suryati, Muhamad Anuar dan Azuar), Saudara iparku, keponakanku dan

seluruh keluarga besar Usman Nahar dan Halimah Samad yang telah

memberikan banyak dukungan moril maupun materil kepada penulis.

9. Ibu Liza Oktaviana dan Bapak Selamat Mulyadi yang selalu memberi

semangat, dukungan, nasehat motivasi dan ide-ide yang luar biasa kepada

penulis.

10. Saudara kecilku dan sahabatku yang kucintai Norziah, Nurhidayati, Kinar,

Siti, Marina, Merna, Mirna, Saufia, Ayu, Icha dan member kawan sejagat

lainnya. Terima kasih atas segala nasehat , cinta, dan kasih sayang yang tiada

hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis selalu bersemangat dalam

melakukan apapun.
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11. Sahabat kece tersayang SAMIYARAKU, Nora Novita , Sari Rahayu dan

almh. Noviyanti. Terima kasih karena telah menjadi sahabatku, saudaraku,

dan terima kasih atas kebersamaan, kasih sayang, kesetiaan, serta motivasi

dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat seperjuanganku Ulfa, Tari, Idcy, Ises, Tania, Roidatul Jannah, Efni,

Lala, Hadde, Itha, Sisma, Mesra, suhek, diah, ipeh dan 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.

13. Sahabat hitsku Yuliana, Annisa Ramadhani, Dwi Retno, Aidilia, Nurme,

Mila, Mbak Erni, Kak Sarah, Rias dan sahabatku pengunjung setia kos A6

yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam

menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

14. Adik-adikku Dhea, Nadya Aprilia, Nadya Erdiana, Likha, Titin, Rani, Yuyun,

Rosma terima kasih atas doa dan dukungan kepada penulis.

15. Teman-teman KKN dan PPL Elya, Tika, Suci, Lisa, Helva, Suci Rahmawati

beserta teman yang lainnya, terima kasih atas ilmu dan kebersamaannya.

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..
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