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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الر حمن الرحيم

ر ف األنبيا ء والمر سلين وعلى اله و شالحمدهلل رب العلمين والصالة والسال م على أ

 أصحا به أجمعين.أمابعد

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas limpahan 

rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi 

secara umum dan terkhusus bagi penulis sendiri. Sholawat serta salam semoga 

tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. beserta keluarga dan para 

sahabatnya yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang 

terang benderang. 

Rasa syukur yang tiada hentinya atas nikmat yang Allah berikan kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam 

proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah 

memberikan dukungan, doa serta bantuan terkhusus kepada ayahanda bapak 

Sarolo, S.Pd dan ibunda Astuti yang telah memberikan dukungan, motivasi dan 

doa sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat 

disebutkan berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu terima kasih yang 

sangat mendalam disampaikan kepada semua pihak yang memberikan kontribusi 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 

1. Ibu Prof. Faizah Binti Awad, M.Pd selaku Rektor IAIN Kendari. 

2. Bapak Dr. Masdin, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Kendari. 
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3. Ibu Ir. Hj. Ety Nur Inah, M.Si selaku Ketua Program Studi Tadris Matematika 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari sekaligus sebagai dosen 

penguji, terima kasih atas saran dan masukan serta arahan yang selalu 

diberikan baik dalam penulisan skripsi ini maupun dalam proses perkuliahan. 

4. Kepada dosen pembimbing, Ibu St. Aisyah Mu’min, S.Ag., M.Pd yang telah 

membimbing dalam penulisan skripsi ini. 

5. Kepada dosen pembimbing pendamping, Ibu Sri Anandari Safaria, S.Pd., 

M.Pd yang tak pernah bosan dan lelah dalam memberikan petunjuk dan 

bimbingan kepada penulis.  

6. Kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Konawe Selatan, Bapak Agus 

Efendi, S.Pd., M.M. yang memberikan izin penelitian di sekolah. 

7. Kepada seluruh Dosen Program Studi Tadris Matematika IAIN Kendari yang 

telah mendidik dan membimbing penulis selama proses perkuliahan. 

8. Kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Kendari yang ramah dan cekatan dalam melayani setiap keluhan penulis 

dalam menyelesaikan skripsi. 

9. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Tadris Matematika Angkatan 2015, 

terima kasih atas dukungan moril dan materilnya. Semoga kebersamaan kita 

membawa kenangan indah dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan 

khilaf.  

10. Rika Nurlianti, Jaya Saputra, Yusran, Jefriadin, Salam L., Muhammad Fajar, 

Muhammad Saleh dan seluruh sahabat-sahabat, saya ucapkan terima kasih 

banyak atas bantuan dan dukungan yang diberikan. 
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Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan. Oleh 

karena itu, penulis sangat berharap agar segenap pembaca berkenan memberikan 

kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan dan 

pengembangan skripsi ini. 

Akhirnya kepada Allah SWT. penulis menghanturkan rasa syukur karena 

skripsi ini dapat terselesaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin 

Allahumma Aamiin. 

 

Kendari,       September 2019 
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