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Uswatun Hasanah bagi seluruh umat di dunia. Semoga kita termasuk umat yang
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Tesis yang berjudul ”Perbedaan Peningkatan Kemampuan Komunikasi
Matematis dan Kebiasaan Belajar antara Siswa yang Diberi PBM dan
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baik. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika di Universitas Negeri
Medan.
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Semoga Allah SWT membalas semua yang telah diberikan Bapak/Ibu serta
Saudara/i, kiranya semua selalu dalam lindungan-Nya. Penulis menyadari
sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik isi maupun tutur
bahasanya. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis sangat mengharapkan
saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Untuk itu dengan
segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas keterbatasan yang ada.
Semoga tesis ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
untuk mewujudkan keberhasilan di dalam dunia pendidikan khususnya
matematika. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.
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