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PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN SKRIPSI
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengembangan
Desain Didaktis Persamaan Linear Dua Variabel Berdasarkan Learning
Obstacle dan Hypothetical Learning Trajectory” ini beserta isinya adalah
benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan dalam
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika imu yang berlaku
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menganggung
resiko/sanksi

apabila

di kemudian

hari ditemukan

adanya

pelanggaran

keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Maha Pemberi Hidayah dan Pemberi
Petunjuk umat manusia, terutama kepada peneliti dalam menyelesaikan laporan
skripsi ini. Tidak pernah lupa, shalawat dan salam semoga tetap tercurah
limpahkan kepada Rasul kita yakni Nabi Muhammad SAW.
Judul skrispi ini yaitu ”Pengembangan Desain Didaktis Persamaan Linear Dua
Variabel

Berdasarkan

Learning

Obstacle

dan

Hypothetical

Learning

Trajectory”. Peneliti menyadari bahwa laporan yang telah disusun ini masih jauh
dari kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun untuk pengembangan skripsi ini menuju arah yang lebih
baik.
Akhir kata peneliti berharap laporan skripsi ini dapat bermanfaat serta memberi
perluasan ilmu dan pemahaman kepada semua kalangan. Aamiin.
“Jangan banyak mengeluh karena tidak bisa, tapi berusahalah
karena kesempatan
sebagai beban,

itu pasti ada. Jangan jadikan kekurangan

itu hanya akan membuat untuk sulit berlari

mengejar mimpi. Setiap hidup itu membutuhkan perjuangan, tak ada
satu hal pun yang bisa sukses tanpa perjuangan”. (Anonim)
Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
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