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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam kita sanjung sajikan khadirat 

Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat. Sehingga 

tesis saya yang berjudul: ”Peningkatan Kemampuan Spasial dan Komunikasi 

Matematis Siswa SMP Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah”  dapat 

diselesaikan. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam 

memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan 

Matematika di Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.  
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Semoga Allah membalas semua yang telah diberikan Bapak/Ibu serta 

saudara/i, kiranya kita semua tetap dalam lindungan-Nya. Semoga tesis ini dapat 

bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan khususnya matematika. 

Mungkin masih terdapat kekurangan/kelemahan dalam penyusunan tesis ini, 

untuk itu penulis mengharapkan sumbangan berupa pemikiran yang terbungkus 

dalam saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. 
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