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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillaahi robbil ‘aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT, karena berkat segala rahmat dan izin-Nya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan tesis dengan judul: “pengaruh metode mengajar dan 

kemampuan gerak dasar terhadap keterampilan passing bola voli siswa kelas IV 

sdn 101766 bandar setia  Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 

Tahun Pelajaran 2015/2016”.  Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi 

persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi 

Teknologi Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan segala 

ketulusannya baik langsung maupun tidak langsung sampai selesainya tesis ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan tersebut dengan kebaikan yang 

lebih banyak. Terima kasih dan penghargaan khususnya penulis sampaikan 

kepada: 

1. Terutama kepada Ayahanda Bgd. Sudin Siregar dan Ibunda Tiarbena Harahap 

yang telah memberikan doa, rasa kasih sayang, perhatian dan dukungan serta 

dorongan selama pendidikan hingga terselesaikannya studi ini.  

2. Teristimewa Istri tercinta Sri Dewi Nofika Sari Tanjung, Am. Keb. yang 

senantiasa memberikan rasa kasih sayang, perhatian, motivasi serta doa hingga 

terselesaikannya studi ini. 
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3. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Muin Sibuea, M.Pd, selaku Pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan, arahan serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis 

mulai awal penyusunan sampai tesis ini selesai. 

4. Bapak Dr. Keysar Panjaitan, M.Pd, sebagai Pembimbing II yang telah 

mengarahkan dan memberikan motivasi yang sangat berarti bagi penulis 

sehingga terselesaikannya tesis ini. 

5. Bapak Dr. R. Mursid, M.Pd, selaku Ketua Prodi Teknologi Pendidikan 

Pascasarjana UNIMED sekaligus narasumber yang telah banyak membantu 

dalam memberikan arahan dalam penyempurnaan tesis ini. 

6. Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M. Pd selaku Sekretaris Program Studi Teknologi 

Pendidikan Pascasarjana UNIMED  

7. Bapak Prof. Dr. Sahat Siagian, M. Pd Selaku penguji dan narasumber yang 

telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyempurnaan tesis ini 

8. Bapak Dr. Tarsyad Nugraha, M.Kes, selaku penguji dan narasumber yang 

telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyempurnaan tesis 

ini. 

9. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Prodi Teknologi Pendidikan Program 

Pascasarjana UNIMED yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan 

yang bermakna dan membantu penulis selama menjalani pendidikan. 

10. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana 

UNIMED. 

11. Sahabat seperjuangan angkatan 2012 Prodi Teknologi Pendidikan khususnya 

teman-teman kelas A2, yang setia mengingatkan, memberikan dorongan, 

semangat serta bantuan lainnya kepada penulis. 
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12. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan serta arahan 

dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.  

 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas bantuan dan 

bimbingan yang diberikan.  Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis 

berharap semoga tesis ini dapat memberi sumbangan dalam memperkaya 

penelitian-penelitian sebelumnya dan menjadi masukan bagi penelitian lebih 

lanjut. 

 

   Medan,   Agustus 2016 

 Penulis  

 

             JUNISER SIREGAR 
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