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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

1.  

“Man Jadda Wa Jadda” (Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan 

mendapatkannya). 

2.  “Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, tetapi keputusan untuk 

melakukan hal lain yang lebih penting dari rasa takut.”(Ambrosse Redmoon). 

3.  “Always be yourself and never be anyone else even if they look better than 

you.” (Selalu jadi diri sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain 

meskipun mereka tampak lebih baik dari Anda). 

 

PERSEMBAHAN 

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Jumadi dan Ibu Miswanti serta adikkun 

Agung yang tak henti-hentinya mendoakan dan selalu memberi dukungan 

baik moral maupun material.  

2. Keluarga besarku yang selalu memberi semangat doa dan semangat untuk 

kesuksesanku. 

3. Guru-guru dan dosen-dosen yang telah mengajarkan ilmu untuk bekal masa 

depanku. 

4. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, khususnya Program Studi Pendidikan Matematika. 

KATA PENGANTAR 

 



Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, puji syukur penulis panjatkan 

kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkat, dan hidayahNya 

sehingga dengan usaha maksimal akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir dengan baik. 

Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW 

yang senantiasa memberikan syafa’atnya kepada kita semua. Semoga kita menjadi 

umat beragama yang baik serta mampu menjunjung tinggi kebesaran ilmu yang 

telah di wahyukan kepada seluruh umatnya. Amin. 

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut. 

1. H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Pd.D sebagai Rektor Unissula. 

2. Imam Kusmaryono, S.Pd., M.Pd  sebagai Dekan FKIP. 

3. Imam Kusmaryono, S.Pd., M.Pd sebagai Pembimbing I dalam penyusunan 

skripsi yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing peneliti. 

4. Nila Ubaidah, M.Pd sebagai Dosen Pendidikan Matematika sekaligus sebagai 

Pembimbing II dalam penyususnan skripsi yang telah  ikhlas dan meluangkan 

waktu untuk membimbing peneliti. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas 

keguruan dan Ilmu Pendidikan Unissula Semarang yang telah memberikan 

bekal ilmu pengetahuan bagi peneliti. 

6. Agus Supriyanto, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kroya yang 

berkenan memberikan izin untuk melaksanakan penelitian. 

7. Kayem, S.Pd sebagai guru mata pelajaran matematika SMP Negeri 6 Kroya 

yang telah membantu selama penelitian berlangsung. 

8. Siswa kelas VIII A yang telah bekerja-sama dan membantu terlaksananya 

sripsi ini. 

9. Keluarga terutama Bapak, Ibu, dan adik saya yang selalu mendoakan 

kelancaran  dan kemudahan dalam menyelesaikan Program Studi S1 

Pendidikan Matematika. 

10. Yulinah, S.Pd yang telah membantu memberi semangat, dukungan, dan 

motivasi  serta bantuan selama pelaksanaan penelitian.  



11. Sahabat-sahabatku Siti Riyadhotul Jannah dan Anindya Nurista Usmut yang 

selalu memberi semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. 

12. Sedulur-sedulur UKM PSHT UNISSULA yang selalu mendukung 

penyelesaian skripsi ini. 

13. Almamaterku “FKIP Unissula” yang telah membekali ilmu pengetahuan 

selama dibangku perkuliahan. 

14. Tak lupa pula peneliti ucapkan trima kasih kepada sahabat dan pembaca yang 

sudah berkenan membantu dalam segala hal dan meluangkan waktunya untuk 

membaca skripsi ini. Semoga bermanfaat. Amin. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Tanpa 

bantuan dari pihak lain, peneliti tidak dapat menyelesaikan laporan ini dengan 

baik. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan saran dan masukan yang 

membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi 

ini bermanfaat bagi pembaca khususnya peneliti. 

 

Semarang,   18 September 2017 
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