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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

 “Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan

memudahkan baginya dengan ilmu tersebut jalan menuju surga”.(HR.

Muslim).

 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(Surat Al-Baqarah ayat 286).

Persembahan:

 Allah SWT yang selalu memberikan jalan yang terbaik dan memberikan

kemudahan.

 Papah dan mamah tercinta yang selalu mendoakan, memberikan semangat

dan selalu menasehatiku dari awal hingga sekarang.

 Adik-adikku tersayang yang membuat hidupku berwarna dan membuat aku

selalu menjadi kakak yang selalu ada untuk kalian.

 Keluarga besarku yang tidak bisa ku sebut satu per satu.

 My King, mas Anas yang tidak pernah lelah membimbing dan memotivasi

serta selalu ada untukku, terima kasih pula telah banyak memberi inspirasi

dan motivasi, serta curahan doanya.

 Teman-temanku Genk Co’ong dan teman-teman Kost Mutiara yang selalu

ada di setiap aku senang maupun susah dan selalu menolong saat aku

kesulitan.

 Teman-teman PMTK angkatan 2012 yg saling memotivasi dan thank u for all
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta

keluarga, sahabat, dan para pengikut setianya.

Berkat karunia dan ridha-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang

berjudul “Keefektifan Pembelajaran Group Investigation Terhadap Kemampuan

Komunikasi Matematika Berdasarkan Gaya Belajar Siswa Materi Segiempat”, ini

telah disusun dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi salah satu syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di UNISSULA.

Penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang besar dan penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, M.Hum, Selaku Dekan FKIP UNISSULA atas

pengesahan skripsi yang disusun.

2. Imam Kusmaryono, M.Pd, Selaku Ketua Program Studi Pendidikan

Matematika yang telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat

penulis selesaikan.

3. M. Aminudin, M.Pd, selaku pembimbing satu dan Hevy Risqi Maharani,

M.Pd, selaku pembimbing dua yang telah bersedia membagi waktu, tenaga,

dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan

skripsi.
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4. Para dosen dan staf pengajar jurusan Pendidikan Matematika di lingkungan

FKIP yang telah berjasa atas informasi pengetahuan yang diberikan.

5. Orang tua tercinta yang selalu membantu baik material maupun spiritual,

senantiasa mendukung dan menyemangati tanpa lelah dan bosan dalam

proses menjadi pribadi yang lebih baik dan membanggakan.

6. Syaiful Anas yang selalu menjadi teman setia dan penyemangat dalam

mengerjakan skripsi.

7. Saudara-saudara yang turut serta mendukung dan membantu selama belajar

dan menuntut ilmu.

8. Agus Purnomo, S. Ag, selaku kepala Madrasah Miftahul Huda Sidomulyo

Jakenan Pati yang telah memberikan izin dalam penelitian ini.

9. Muhajar selaku guru mata pelajaran matematika yang turut membantu dalam

melakukan penelitian ini.

10. Sahabat-sahabat Demek, Iig, Kholip, Fajar, dan Shofa yang telah memberikan

semangat dan dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Teman-teman PPL SMP N 32 Semarang tahun ajaran 2015-2016, yang

berjuang untuk menjadi seorang pengajar yang profesional.

12. Keluarga besar KKN Dusun Kembang yang terhits.

13. Seluruh teman-teman angkatan 2012, khususnya kelas A yang telah

menemani dalam menuntut ilmu. Semoga kita bersama mencapai kesuksesan.

Amin.

14. Teman-teman yang ada di kost mutiara yang selalu membantu dalam

mengerjakan skripsi ini.
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15. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu, yang telah

membantu penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh mencapai

kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis

harapkan demi kemajuan dan kesempurnaannya pada masa mendatang. Semoga

skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada

umumnya. Amin.

Semarang, 03 Juni 2016

Penulis


