
  v  KATA PENGANTAR     Puji syukur penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams  Achievement 

Divisions (STAD) Di SDN 18 Baruga Kota Kendari’’. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, hingga pengikutnya yang telah memperjuangkan agama islam. Penulisan menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak sedikit rintangan yang dihadapi, namun berkat dorongan, rasa tanggung jawab, kemauan yang kuat, serta do’a yang tulus ayahanda Asgab dan Ibunda Waode Aulia tercinta serta saudara-saudaraku tersayang, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan banyak berkorban untuk membantu sejak memasuki perkuliahan hingga penyusunan hasil penelitian , semuanya itu adalah do’a kedua orang tua baik moral maupun materi. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasi sebesar-besanya kepada: 1. Ibu Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd. Rektor IAIN KENDARI yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. 



  vi  2. Bapak Dr. Masdin M.Pd. Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan program sarjana.  3. Ibu Raehang S.Ag, M.Pd.I. selaku Ka.Prodi PGMI yang selalu memberikan arahan kepada penulis 4. Ibu Ir Hj Ety Nur Inah, M.Si, sebagai pembimbing yang tak pernah bosan dan lelah untuk meluangkan waktunya membimbing penulis dalam menghadapi kendala-kendala selama penyusunan hasil ini semoga amal ibadahnya diterima disisi Allah SWT dan menjadi amal 5. Ibu Rasmi, S,Ag M.S.I, penguji yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan saran pada penulis demi penyempurnaan hasil penelitian ini 6. Ibu Erdiyanti, S.Ag, M.Pd, penguji yang senangtiasa memberikan masukan, nasehat dan saran kepada penulis 7. Segenap dosen serta seluruh staf lingkup IAIN Kendari yang telah berkenang memberikan ilmu dan pelayanan yang baik terhadap penulis selama kulia di IAIN Kendari 8. Ibu Hj. Siti Murni Nur S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 18 Baruga, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian. 9. Ibu Djuhoria, S.Pd.I selaku wali kelas IVc sekaligus guru mata pelajaran matematika yang memberikan masukan selama peneliian 



  vii  10. Seluruh saudara-saudariku mahasiswa IAIN Kendari khususnya pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  (PGMI), yang telah membantu dalam penulisan ini, serta teman-teman seperjuangan bersama dalam menempuh perkuliahan dan tahap-tahap dalam tugas akhir, dan saudara-saudariku yang lain yang tidak bisa disebutkan semua. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kesalahan penulis dalam menjalin status pertemanan. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tulisan ini dan demi penelitian yang akan datang.    Kendari, 30 Agustus 2019   Nunung Erfina NIM: 15010104058         
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