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 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan 

karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan ummatnya 

yang setia hingga akhir zaman. 
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menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak menerima bantuan dari berbagai 

pihak. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 

banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu, diantaranya: 
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skripsi ini. 

2. Siska Ryane Muslim, M.Pd., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan 

inspirasi kepada penulis dan tidak pernah lelah dalam memberikan ilmu, bimbingan, 

arahan, motivasi, saran-saran dan petunjuk yang sangat membangun kepada penulis 

terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. H. Edi Hidayat, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 

FKIP Universitas Siliwangi. 

4. Ratna Rustina, M.Pd., selaku wali dosen yang telah memberikan arahan dan 

motivasi kepada penulis. 

5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan 

Matematika Universitas Siliwangi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang 

sangat bermanfaat selama masa perkuliahan. 

6. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Nana Sumarna dan Ibunda tersayang Emut 
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semangat, dorongan, kesabaran, materi, dan tidak pernah lelah dalam memberi cinta 

tulus dan ikhlas kepada penulis. 

7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi 

Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi yang selalu memberikan dukungan 

dan saran serta berbagi ilmu pengetahuan demi tersusunnya skripsi ini. 

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan, mendapatkan balasan 

yang berlipat dari Allah SWT. Aamiin Yaa Allah Yaa Rabbal ‘Aalamiin. Penulis 

menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan baik ditinjau 

dari segi isi maupun dari segi penulisnya. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini 

bermanfaat bagi para pembaca, khususnya yang berada dan bergerak di lingkungan 

pendidikan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan 

di masa yang akan datang. 
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