KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan
karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta
salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta
keluarganya, sahabatnya, tabi’in tabi’atnya, dan kita selaku umat-Nya hingga akhir
zaman. Atas kemudahan dan kelapangan yang dianugerahkan Allah SWT kepada
peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peningkatan
Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik dengan Menggunakan Model
Pembelajaran Knisley”.
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pendidikan matematika. Peneliti telah berusaha
semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari dalam
menyelesaikan skripsi menemukan kesulitan dan hambatan. Akan tetapi, berkat
anugerah Allah SWT kesulitan dan hambatan dapat teratasi.
Peneliti banyak mendapat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai
pihak dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan
ucapan terimakasih kepada:
1. Dr. Sri Tirto Madawistama, M.Pd., selaku dosen pembimbing I yang telah
memberikan bimbingan, pemikiran, motivasi, dan saran-saran dalam penulisan
skripsi ini.
2. Eva Mulyani, M.Pd., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan
bimbingan, pemikiran, motivasi, dan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
3. H. Edi Hidayat Drs., M.Pd., selaku ketua jurusan Program Studi Pendidikan
Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang turut memberikan
motivasi serta petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Satya Santika, M.Pd., selaku wali dosen yang telah memberikan arahan dan
motivasi kepada peneliti.
5. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang turut memberikan motivasi serta petunjuk
dalam menyelesaikan skripsi ini.
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6. Kedua orang tua dan seluruh keluarga atas bantuan moril maupun material serta
doa yang selalu dipanjatkan untuk peneliti.
7. Teman-teman seperjuangan atas motivasi dan doa yang diberikan.
8. Seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang membantu dalam
penyusunan skripsi ini.
Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Peneliti
menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan, kritik dan
saran yang membagun dari pembaca sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi
ini di masa yang akan datang.

Tasikmalaya, November 2020
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