
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble terhadap 

Pemahaman Konsep Matematis Siswa (Studi pada Siswa Kelas VII Semester 

Genap MTs Darul Huffaz Pesawaran Tahun Pelajaran 2013/2014)” 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini 

tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

terima kasih yang tulus ikhlas kepada: 

1. Bapak Dr. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. 

2. Bapak Dr. Caswita, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

3. Bapak Dr. Haninda Bharata, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

4. Ibu Dra. Rini Asnawati, M.Pd., selaku pembimbing I dan pembimbing 

akademik yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan 

nasihat, motivasi dan sumbangan pemikiran kepada penulis dalam penyusunan 

skripsi ini.  



 

iii 

 

5. Bapak Drs. M. Coesamin, M.Pd., selaku pembimbing II yang telah 

membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan nasihat, motivasi dan 

sumbangan pemikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.  

6. Bapak Drs. Pentatito Gunowibowo, M.Pd., selaku pembahas yang telah 

memberikan bimbingan, saran serta arahan kepada penulis. 

7. Seluruh dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama 

menyelesaikan studi. 

8. Bapak Marwan, S.S., selaku Kepala MTs Darul Huffaz Pesawaran yang telah 

memberikan izin dan bantuan selama penelitian.  

9. Ibu Agus Susanti, S.Pd., selaku Wakil Kepala MTs Darul Huffaz Pesawaran 

yang telah memberikan masukan dan bantuan selama penelitian. 

10. Ibu Evi Sunari, S.Pd., selaku guru matematika MTs Darul Huffaz Pesawan  

yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian. 

11. Siswa/i kelas VII A dan VII B tahun pelajaran 2013/2014 atas kerjasama yang 

telah terjalin selama proses penelitian. 

12. Suamiku tercinta yang telah setia menemani dan memberikan bantuan, 

perhatian, motivasi, dan semangat selama ini. 

13. Ayah dan Ibu tercinta, atas perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan 

selama ini, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan yang terbaik.   

14. Kakak dan adikku tersayang yang telah memberikan doa, semangat, dan 

motivasi. 

15. Teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2010 Pendidikan Matematika 

atas kebersamaannya selama ini dan semua bantuan yang telah diberikan.  

16. Almamater tercinta. 



 

iv 

 

17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

 

Penulis berharap semoga bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan 

pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.  

Aamiin. 

 

Bandar Lampung,    Oktober 2014 

Penulis 

 

 

Dian Anggreini 


