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PENGHARGAAN 

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi 

Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju 

alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Strategi Peer Lesson 

terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah  Matematika Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 02 di Kampa”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi 

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

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. Teristimewa untuk Ayahanda Umar Yatim dan Ibunda tercinta 

Hamida yang telah banyak memberikan do’a dan dukungan baik moril maupun 

material. 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, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Drs. Kusnadi, M.pd, Ibu Dr. Zaitun, M.Ag, serta Bapak Prof. Dr. 

Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Dr. Risnawati, M.pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 

5. Bapak Suhandri, S.Si, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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6. Ibu Granita M.Si  selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan 

waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan 

nasehat kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini. 

7. Bapak Ramon Muhandaz, M.Pd selaku pembimbing akademik yang 

memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyusun penelitian ini. 

8. Bapak  Musir S.Pd selaku kepala sekolah SMPN 2 Rumbio Jaya yang telah 

memberikan izin penelitian. 

9. Bapak Jamaris SPd, yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan 

penelitian.  

10. Sahabat saya Masrul Ihksan, S.Sos yang telah banyak membantu saya dalam 

penelitin ini dan juga  

Penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga kebaikan yang telah 

dilakukan tersebut menjadi amal yang diterima di sisi Allah 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. 
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