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Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpah-

kan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.  

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah atas manusia yang akhlaknya paling mulia, 

yang telah membawa perubahan luar biasa, menjadi uswatun hasanah, yaitu Rasulullah 

Muhammad SAW. 
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Pair Share Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa (Studi pada Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 1 Baradatu T.P. 2013/2014) adalah salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas 

dari bantuan berbagai pihak.  Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang 

tulus ikhlas kepada: 

1. Bapak Dr. H. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan FKIP Universitas Lampung 

beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Bapak Dr. Caswita, M.Si., selaku Ketua Jurusan PMIPA yang telah memberikan 

kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Dra. Nurhanurawati, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matema-

tika, Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah ber-

sedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan perhatian, dan sum-

bangan pemikiran, selama penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini menjadi lebih 

baik. 

4. Ibu Dra. Rini Asnawati, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan kritik dan saran, serta motivasi 

kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Sugeng Sutiarso, M.Pd., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan 

masukan dan saran-saran kepada penulis. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 

7. Bapak (Saidi) dan Ibu (Maisih) tercinta, atas kasih sayang, perhatian, dan kerja 

keras yang telah diberikan selama ini serta tak pernah lelah untuk selalu mendoakan 

yang terbaik. 

8. Kakakku (Yuli Maya Sari) dan adikku (Tri Wahyuni), serta seluruh keluarga besar-

ku yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepadaku. 

9. Bapak Mustopa, S.Pd., selaku Kepala SMP Negeri 1 Baradatu beserta wakil, staff, 

dan karyawan yang telah memberikan kemudahan selama penelitian. 

10. Ibu Artantilova, S.Pd., selaku guru mitra yang telah banyak membantu dalam 

penelitian. 
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11. Siswa/siswi kelas VIII SMP Negeri 1 Baradatu Tahun pelajaran 2013/2014, atas 

perhatian dan kerjasama yang telah terjalin. 

12. Sahabat-sahabat yang sangat kusayangi, Wahyu Sukesi, Woro Ningtyas, Ira 

Selfiana, Liza Istianah, Resti Rahma Sari, Mella Triana, terima kasih atas segala 

perhatian, semangat, dan kesediaan kalian untuk selalu menemaniku dalam suka 

maupun duka. Semoga kebersamaan kita selama ini menjadi kenangan yang indah 

sampai kapanpun. 

13. Sahabat-sahabat seperjuanganku angkatan 2010 B. Clara, Iisy, Gesca, Zuma,  

Agustin, Febby, Nurul, Silo, Anniya, Anggi, Fira, Engla, Rika, Dessy, Ardiyanti, 

Tika, Selvi, Ayu, Ian, Nando, Heru, Imam, Perdan. Terima kasih atas persahabatan, 

kebersamaan, nasehat, dan semangat yang diberikan selama ini. Semoga kebersama-

an kita selalu menjadi kenangan yang terindah. 

14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010 Kelas A terimakasih atas semangat, sa-

ran, dan motivasi yang kalian berikan. 

15. Kakak tingkat angkatan 2009, 2008, dan 2007 serta adik tingkat angkatan 2011, 

2012, dan 2013 terima kasih atas kebersamaannya. 

16. Teman-teman KKN dan PPL di Desa Purajaya: Nikmah, Dian, Ami, Aqmarina, 

Dwi, Diah, Septi, Sovian, Pindo, Imam, dan David, atas kebersamaan yang penuh 

makna dan kenangan. 

17. Almamater tercinta yang telah mendewasakanku. 

18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
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Semoga dengan kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan pada penulis 

mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT dan semoga skripsi ini ber-

manfaat. 
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