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menyelesaikanskripsi yang berjudul “Upaya

MeningkatkanKemampuanPemecahanMasalahSiswadenganMenggunakanPendek

atanMetakognitifpadaMateriKubusdanBalokKelas VIII SMP Swasta Amanah T.A

2014/2015”. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana

pendidikan matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Medan.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini berkat bantuan dari

pihak-pihak yang mendukung. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih

kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, motivasidan bantuan moril

maupun materil. Penulis mengucapkan terimakasih kepada, yang tercinta dan
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