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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Perbedaan 

Gaya Mengajar dan Motor Educability Terhadap Hasil Belajar Passing Bawah 

Bola Voli Pada Siswa Kelas XI MAN Rantauprapat”. Tesis ini ditulis dalam 

rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister 

Pendidikan Olahraga pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

(UNIMED). 

Pembelajaran permainan bola besar khusus bola voli yang baik akan 

membantu siswa untuk memperoleh perkembangan motorik yang optimal dan 

juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan potensinya dalam permainan 

bola voli. Dalam permainan bola voli terdapat beberapa teknik dasar yang harus 

dikuasai oleh oleh pemain, salah satunya adalah passing. Passing yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah passing bawah. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada 

semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi 

dalam penyelesaian tesis ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih kepada : Prof. Dr. Agung Sunarno, M.Pd dan Dr. 

Rahma Dewi, M.Pd sebagai pembimbing tesis yang telah membimbing dan 
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mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini dari awal hingga tesis ini dapat 

diselesaikan. 

Penulis juga berterima kasih kepada Rektor UNIMED Prof. Dr. Syawal 

Gultom, M.Pd; Direktur Program Pascasarjana UNIMED, Prof. Dr. Bornok 

Sinaga, M.Pd,  beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan 

situasi kondusif pada Program Pascasarjana UNIMED.  

Tak lupa penulis berterima kasih kepada Ketua Program Studi Pendidikan 

Olahraga Dr. Albadi Sinulingga, M.Pd dan Dr. Nurhayati Simatupang, M.Kes 

selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Olahraga, beserta jajaran Dosen, Staf 

Administrasi dan rekan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Olahraga. 

Demikian juga penulis menyampaikan terima kasih kepada Dra. 

Nurhabibah Harahap, S.Pd selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Rantauprapat 

yang telah mengizinkan untuk melakukan Uji Coba Intrumen Penelitian dan 

Penelitian. Serta ucapan terima kasih atas bantuan kepada Ibnu Hajar, S.Pd dan 

Indah Putri Lestari Hasibuan, S.Pd  selaku guru Penjasorkes dan seluruh siswa 

kelas XI  MAN Rantauparapat  

 Akhirnya rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada 

Almh Ibunda Partiyah, Ayahanda Suradi, Istri tercinta Rachmayani, S.Pd, dan 

ketiga putri tersayang Asry Widya Maghfirah, Asry Fadhilla Zahra, Adinda Asry 

Hidayah Shafira, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral 

dan perhatian yang mendalam sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. 
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Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas bantuan, 

dukungan dan bimbingan yang diberikan. Dengan segala kekurangan dan 

keterbatasan penulis berharap semoga tesis ini dapat memberi sumbangan dalam 

memperkaya khasanah ilmu dalam bidang pendidikan dan menjadi masukan bagi 

penelitian lebih lanjut. 

 

Medan,    April 2017 

 

 

AKHMAD SYIROJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


