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PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama : Kurnia Permata Nur Aisah 

NIM : 34201200089 

Program Studi : Pendidikan Matematika 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar – benar 

merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah 

lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari 

terbukti atau dibuktikan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya asli saya 

sendiri, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar 

yang telah saya peroleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

1. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.(Q.S. Al – Baqoroh: 286) 

2. Jangan tanya kunci sukses, akan sulit bagi saya untuk menjawab, tapi 

saya tahu pasti kunci kegagalan, kunci gagal adalah berusaha 

menyenangkan semua orang. (Bill Coby) 

3. Jangan meniru rumput, ia memang mudah dicari tapi hanya mengikuti 

kemana perginya arah angin. Yakinlah pada dirimu sendiri jangan mau 

menjadi pion dari orang lain. (ADG) 

4. Keajaiban adalah nama lain dari kerja keras (to the beautiful you) 

5. Jika kamu ingin dicintai oleh seseorang dengan tulus, cintailah dirimu 

sendiri seperti apapun dirimu. (KPNA) 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang – orang yang senantiasa 

memotivasi serta memberi dukungan: 

1. Bapak Bambang Tri Haryono dan Ibu Martuti Endah Sukmaharti yang 

telah senantiasa merawat mendidika, membimbing dan memotivasi untuk 

terus percaya dan berusaha serta do’a yang mereka persembahkan 

untukku. 

2. Saudara – saudaraku yang mendengar keluh kesahku, serta candaan 

candaan yang paling ampuh untuk merefresh otak yang tegang. 
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3. Teman hidupku yang selalu menerimaku apa adanya, mendukung dan 

memotivasi seperti apapun keadaanku baik susah maupun senang. 

4. Sahabat yang dengan tulus menemani dan membantu di masa – masa 

putus asa dan terus mendukung, sampainya saya dalam tahap ini tidak lain 

karena bantuan mereka. 

5. Para “Pendekar Skripsi” FKIP 2012/2013 sekalian yang tanpa bantuan 

dan kerjasama mereka saya tidak akan semangat ngampus sendirian. 

6. Saudara KSB ES-A yang mengajarkan saya berorganisasi dan menjalin 

persaudaraan di kota asing yang jauh dari orang tua. 

7. Almamater Unissula yang memberi pengalaman yang tidak akan 

terlupakan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur saya haturkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang, karena berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Skripsi ini dapat 

selesai dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah 

kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun 

manusia ke jalan yang diridhai Allah. 

Skripsi dengan judul “Penerapan Realistic Mathematics Education 

Berkarakter Islami Berbantuan Permainan Hide And Seek Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Siswa” disusun guna memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dengan selesainya penelitian ini, peneliti menyampaikan terima kasih 

kepada : 

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D, selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Imam Kusmaryono, M.Pd, selaku Dekan FKIP Unissula 

Semarang. 

3. Bapak M. Abdul Basir, M.Pd, selaku Kepala Program Studi Pendidikan 

Matematika di FKIP. 

4. Bapak Imam Kusmaryono, M.Pd. selaku dosen pembimbing I yang telah 

dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi 

terselesaikannya skripsi ini. 
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5. Bapak M. Aminudin, M.Pd, selaku dosen pembimbing II yang telah 

dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi 

terselesaikannya skripsi ini. 

6. Bapak M. Abdul Basir, M.Pd, selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan guna perbaikan skripsi ini. 

7. Bapak dan ibu dosen FKIP Unissula yang telah membimbing saya 

selama masa perkuliahan. 

8. Bapak Drs. Mulyono, selaku kepala sekolah Mts At-Thosari kalirejo 

yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian serta bimbingan 

kepada saya. 

9. Ibu Nurchayati, S.Pd, selaku guru mata pelajaran matematika di Mts At-

Thosari Kalirejo yang telah memberikan masukan dan bimbingannya 

selama penelitian. 

10. Bapak dan Ibu guru serta karyawan Mts At-Thosari Kalirejo yang telah 

menerima saya dengan baik. 

11. Bapak dan Ibu Bambang yang tercinta, yang telah membesarkan, 

membimbing, menyayangi, serta siap sedia menjadi tempat saya berlari 

ketika saya sedih dan senang. 

Atas jasa mereka, penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar. Saya 

hanya dapat memberikan doa semoga amal dan ibadah mereka diterima oleh Allah 

SWT, serta mendapat kesuksesan baik dunia maupun akhirat kelak. Saya sebagai 

peneliti dalam skripsi ini mengharapkan saran dan kritik sehingga saya dapat terus 

menjadi pribadi yang baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin. 
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Wassalamu’alaikum, Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabil’alamin 

 

 

 Semarang, 10 April 2017 

 

Penulis 

 


