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KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat 

dan karunia-Nya tesis yang berjudul “Pengaruh Gaya Mengajar Dan Kemandirian 

Terhadap Hasil Belajar Renang Gaya Bebas” selesai disusun.  

Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini juga berkat adanya bantuan 

moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk hal ini penulis menyampaikan 

rasa terima kasih kepada bapak Dr. Budi Valianto, M.Pd dan bapak Tarsyad 

Nugraha, M.Kes sebagai pembimbing yang tak henti-hentinya memberikan arahan 

dan bimbingan. 

Penulis juga berterima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Medan, 

bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, Direktur Program Pascasarjana Unimed, 

bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd beserta segenap jajarannya yang telah 

berupaya meningkatkan situasi kondusif di Univesitas Negeri Medan. Tak lupa 

penulis berterima kasih kepada Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga, bapak 

Dr. Albadi Sinulingga, M.Pd dan ibu Dr. Nurhayati Simatupang, M.Kes selaku 

sekretaris Program Studi Pendidikan Olahraga, beserta jajaran Program Studi 

Pendidikan Olahraga. Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen 

dan staf administrasi Program Pascasarjana Unimed, termasuk rekan-rekan 

mahasiswa Pendidikan Olahraga angkatan I 2015, spesial buat alm. Tengku Imam 

Buana, Solehuddin Al-Huda, abangda M. Nur Habibi, abangda Ahmad Khaidir, 

bapak Saiful Adrian, M. Fajar Doli Siregar, dan abangda Amal Syahril serta 

pelatih PPLP SUMUT Cabor renang kakanda Santi Ramadhani yang telah 

menaruh simpati dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.  
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Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah 

SMP Dharma Pancasila Medan yaitu bapak Suwito, S.Pd, M.Hum yang telah 

memberikan izin penulis melakukan penelitian hingga pengambilan data 

penelitian. Serta ucapan terima kasih kepada bapak Nyaman T. Nadeak, S.Pd 

sebagai guru bidang studi Pendidikan Jasmani dan siswa/i SMP Dharma Pancasila 

Medan yang senantiasa mengikuti program penelitian dalam penyelesaian tesis 

ini. 

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Riduan, S.Pd dan 

Ibunda Salbiah, adik-adik tersayang Bayu Akbar, S.Pd, Gr dan Mutiara Hafsah 

yang telah memberikan dukungan moral, doa, cinta dan kasih sayang, motivasi, 

serta perhatian yang mendalam sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik 

dan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan-

kekurangan yang ada pada tesis ini karena keterbatasan pengetahuan yang penulis 

miliki. Semoga kekurangan-kekurangan yang ada dapat memberikan kritik dan 

saran membangun demi kesempurnaan tesis ini. Kiranya kehadiran tesis ini 

memberi manfaat kepada kemajuan pendidikan khususnya dalam meningkatkan 

keterampilan olahraga renang. 

   Medan,       Mei 2018 

 Penulis, 

 

 

( Mayasari Sorayah ) 


