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KATA PENGANTAR 

 

 

لحمد هلل رب العا لمين و لصال ة و ا لسال ما   

 عل اشر ف االنبياء وا لمرسلين و علي اله و أصحا به أجمعين. أما بعد

 
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Karena berkat 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

ini dalam rangka memenuhi kewajiban dan syarat-syarat memperoleh gelar 

sarjana pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Tadris 

Matematika. Shalawat serta salam, penulis hanturkan kepada baginda Nabi 

Muhammad Saw. serta keluarga dan para sahabatnya yang telah memperjuangkan 

ajaran yakni Islam sebagai tuntunan hidup di dunia dan akhirat. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit 

rintangan yang dihadapi. Namun berkat dorongan, rasa tanggung jawab dan 

kemauan yang kuat serta do’a yang tulus dari Ayahanda Aris dan Ibunda Dayati 

tercinta, yang telah memberikan inspirasi, semangat dan motivasi yang demikian 

berarti bagi penulis. Selain itu, penulisan skripsi ini juga berkat bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada:  
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memberikan saran dan masukan kepada penulis.  
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13. Dan kepada semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas segala jasa dan 

amal kebaikan yang diberikan kepada penulis. 

Semoga Allah SWT membalas budi baik dari semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa 

penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena terbatasnya kemampuan 

penulis. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. 
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