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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan 

berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis 

ini yang berjudul “ Pengaruh Metode Pembelajaran dan Tingkat Kebugaran Jasmani 

terhadap Hasil Belajar Keterampilan Passing dalam Permainan Sepak Bola pada Siswa 

Kelas X MIA SMA Negeri 11 Medan”. Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka 

memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan pada 

Program Studi Pendidikan Teknologi Pendidikan PPs Universitas Negeri Medan. 

 Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada : 

Pertama, Bapak Dr. Keysar Panjaitan, M.Pd Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. 

R. Mursid, M.Pd Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan 

arahan dalam penyusunan tesis ini, yang dengan penuh ketelitian, kesabaran dan 

kesediaannya menerima keluh kesah penulis, dan pengertian yang luar biasa dalam 

membimbing penulis. 

Kedua, Bapak Prof. Dr. Hasan Saragih, M.Pd, Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd 

dan Dr. Tarsyad Nugroho, M. Kes Selaku nara sumber yang telah memberikan banyak 

masukan. 

Ketiga, Bapak Dr. R. Mursid, M.Pd selaku Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan 

PPs UNIMED yang telah banyak memberikan arahan dan membantu kelancaran tesis ini. 
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Keempat, Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Medan, yang telah memberikan izin penelitian 

kepada penulis. 

Kelima, Kepada Istri tercinta Romasta Br. Mahulae, SS dan anak-anak saya Michaell, 

Vallo dan Claudya yang menjadi penyemangat dalam penyusunan tesis ini. 

Keenam, Kepada Orang tua, saudara-saudariku serta keluarga yang telah memberikan 

dukungan dan doa. 

Ketujuh, kepada teman-teman seperjuangan yang juga telah memberikan masukan bagi 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

 Dalam penyelesaian tesis ini, penulis telah berupaya dengan semaksimal 

mungkin, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun 

tata bahasa, dan apa yang diuraikan mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi 

sempurnanya penulisan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat dalam memperkaya ilmu 

pendidikan.  
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