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 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan 

rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kesehatan, kesempatan, dan 

kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaian skripsi ini 

dengan baik sesuai waktu yang direncanakan. 

 Skripsi ini berjudul “Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah 

dengan Menerapkan Model Kooperatif Tipe Course Review Horay di Kelas VIII 

SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan T.A. 2019/2020”, yang disusun untuk memenuhi 

persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan 

Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Negeri Medan. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat 

diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada 

Bapak Drs. Zul Amry, M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan berupa ilmu dan 

saran kepada penulis sejak awal penulisan proposal hingga akhir penulisan skripsi 

ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Asmin, 

M.Pd., Bapak Mangaratua M. Simanjorang, M.Pd., Ph.D., dan Bapak Pardomuan 

Sitompul, S.Si., M.Si. selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan 

masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dra. Katrina 

Samosir, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Syamsul 

Gultom, S.K.M., M.Kes. selaku Rektor Universitas Negeri Medan, Ibu Dr. 

Fauziyah Harahap, M.Si. selaku Dekan FMIPA Universitas Negeri Medan, Bapak 

Prof. Dr. Herbert Sipahutar, M.S., M.Sc. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik 

FMIPA Universitas Negeri Medan, Bapak Dr. Pardomuan Sitompul, S.Si., M.Si. 

selaku Ketua Jurusan Matematika, Ibu Nurhasanah Siregar, S.Pd., M.Pd. selaku 

Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, Bapak Lasker Pangarapan Sinaga, 
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S.Si., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Matematika, dan seluruh Bapak/Ibu Dosen 

beserta Staff Pegawai Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Medan. 

 Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Kepala SMP Negeri 8 Percut 

Sei Tuan, Ibu Herlina, S.Pd., M.Si yang telah memberikan izin kepada penulis 

untuk melaksanakan observasi serta penelitian di SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan, 

guru bidang studi Matematika, Bapak Muhammad Junaidi, S.Pd., dan para guru 

SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan, serta siswa-siswi kelas VIII-4 yang telah 

membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. 

 Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta, 

Drs. Mara Mulia dan Ibunda terkasih, Dra. Ainal Pajwah yang tak pernah henti 

memberikan cinta, perhatian, kasih sayang, doa, dukungan moral dan materi, dan 

segala sesuatunya sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat 

terlaksana dengan baik. Terima kasih juga kepada adikku tersayang, Nahdha Ulia 

Aima dan uwakku tercinta, Dra. Nurul Afrah dan Dra. Wardani yang telah banyak 

berperan dalam memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa untuk penulis. 

Serta terima kasih juga kepada seluruh keluarga yang tak hentinya memberikan 

dukungan, semangat, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan studi. 

 Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat 

Muhasabah Cinta yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan senantiasa 

mendukung dan menemani penulis dalam suka maupun duka, dalam tawa maupun 

tangis: Armita Pratiwi Ray, Fitra Aulina, Khairunnisa Lubis, Nurul Fathia, 

Raudiyah Rizki Ritonga, Saarah Yasmin, dan Yuni Hariyani Harahap. 

 Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan 

kelas Ekstensi A 2015 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan yang 

telah menjadi teman yang baik dan berhasil melewati masa-masa sulit namun 

menyenangkan bersama-sama, serta teman-teman Matematika stambuk 2015 yang 

pernah berbagi cerita dan membekas di ingatan. 

 Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara 

langsung maupun tidak langsung, yang tidak tercantum dalam ucapan ini. Semoga 

dukungan dan bantuan yang telah diberikan dirahmati oleh Allah SWT. Penulis 

menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, 
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penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk 

kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis 

mempersembahkan karya yang sederhana ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan. 
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