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KATA PENGANTAR 

 Dengan Kasih Sayang Tuhan Yang Maha Esa dan Tuntuna yang 

diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Untuk itu penulis ucapkan 

rasa syukur kehadirat-Nya, seraya mengucapkan segala puji hormat bagi Tuhan 

semesta alam, dengan terselesaikannya tesis ini yang merupakan salah satu 

persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Pendidikan dalam 

Program Studi Pendidikan Olahraga di Universitas Negeri Medan. 

 Judul yang diangkat dalam tesis ini adalah Pengaruh Pendidikan Jasmani 

terhadap Self Esteem ditinjau dari Identitas Sosial dan Kesetaraan Gender pada 

Sekolah Pembauran. Judul tersebut muncul dari perbincangan dengan Bapak Dr. 

Albadi Sinulingga M.Pd, pada setiap kesempatan yang ada berdiskusi bagaimana 

perkembangan karakter remaja di Indonesia, serta dampak yang dapat diberikan 

oleh Pembelajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah terkhusus pada pembentukan 

Self Esteem (konsep berpikir) anak usia remaja. Tesis ini juga mengangkat 

pengaruh yang diberikan pembelajaran pendidikan jasmani terhadap Identitas 

Sosial yang beranekaragam di tengah – tengah masyarakat yang Pluralisme, serta 

pengaruh yang diberikan pembelajaran pendidikan jasmani terhadap Kesetaraan 

Gender pada proses pembelajaran di sekolah, mengingat kebudayaan yang ada di 

tengah – tengah Negara kita kental dengan sistem Patriarki. Penelitian yang 

dilaksanakan pada Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda yang merupakan 

Sekolah Pembauran yang didirikan dengan prinsip memberikan kesempatan 

kepada semua anak bangsa, tanpa membeda – bedakan suku, agama, ras, gender 

tingkat sosial dan ekonomi untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Tesis 
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ini mengangkat berbagai fenomena yang berkembang ditengah – tengah 

masyarakat yang majemuk dan dampak yang dapat diberikan pembelajaran 

pendidikan jasmani akan fenomena yang berkembang ditengah – tengah 

masyarakat tersebut. 

 Banyak faktor yang membuat proses penyusunan tesis ini sempat 

mengalami kevacuman, akan tetapi berkat doa dan dukungan kedua Orang Tua 

tercinta, saudara – saudara dan sahabat – sahabat terdekat serta nasehat dan saran 

para pembimbing maka dengan menekankan kembali semangat ketekunan, 

kesabaran dan percaya diri penulis dapat menelesaikan tesis ini. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas ahir yang berupa tesis ini 

laksana sebutir pasir yang ada diluasnya hamparan pantai, permasalahan yang ada 

ditengah – tengah lingkungan sekolah dan sosial masyarakat Indonesia. Penulis 

berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terlebih 

dapat sebagai rujukan bagi peneliti atau penulis karya ilmiah lainnya. Akhir kata 

penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi memberikan kritik, saran dan 

masukan dalam rangka proses penulisan dan penelitian berikunya. 

 

Medan,   Oktober 2018 

           Penulis, 

 

   Yustinus Tarigan 

 

 

 

 



 

iii 
 

 

UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

Kasih dan Tuntunan yang telah diberikanya-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan 

walaupun dalam bentuk sederhana dengan judul “Pengaruh Pendidikan Jasmani Terhadap 

Self Esteem ditinjau dari Identitas Sosial dan Kesetaraan Gender pada Sekolah 

Pembauran”. Tesis ini dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh 

gelar Magister Pendidikan Olahraga Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Selama penyusunan Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan 

arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan 

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak  Prof. Dr. Syawal Gultom M.Pd   selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

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

UNIMED 

3. Bapak Dr. Budi Valianto, M.Pd, selaku Dekan FIK UNIMED 

4. Bapak Dr. Albadi Sinulingga, M.Pd,  Selaku Ketua Prodi POR Program 

Pascasarjana UNIMED 

5. Ibu Dr. Nurhayati Simatpuang, M.Kes selaku Sekertaris POR Program Pascasarjana 

UNIMED dan juga selaku pembimbing Tesis II saya yang telah banyak meluangkan 

waktu untuk memberikan arahan dan masukan dalam penulisan tesis ini. 

6. Bapak Dr. Tarsyad Nugraha, M.Kes selaku pembimbing Tesis I yang senantiasa 

memberikan arahan dan masukan-masukan dalam penulisan tesis ini. 

7. Bapak/Ibu Dosen POR Program Pascasarjana UNIMED UNIMED yang juga turut 

serta dalam membantu penyelesaian tesis ini. 
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8. Terima kasih kepada Ibu Elly Sorta Maria, S.Pd selaku Kepala SMK Sultan Iskandar 

Muda yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan juga sahabat saya 

Bapak Persadanta Tarigan S.Pd selaku guru pelajaran Pendidikan Jasmani SMK 

Sultan Iskandar Muda yang telah banyak meluangkan waktu membantu saya 

melaksanakan penelitian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Guru, Staf dan 

juga siswa – siswi SMK Sultan Iskandar Muda yang ikut berpartisipasi dalam 

penelitian yang saya lakukan.  

9. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Tamanta Tarigan, 

kepada Ibunda tercinta Glori Br Sembiring yang dengan sepenuh hati telah banyak 

memberikan doa, bimbingan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan 

tesis ini, kalian adalah motivasi dan semangat hidupku. 

10. Juga kepada kakak Pdt. Yoannita Elviyanti Br Tarigan, kakak ipar Alfa Ria Esi Edi 

Sembiring Meliala S.T, adikku Gema Dinarta Tarigan S.K.M, Aditya Salmon 

Tarigan dan juga keponakan tersayang Aldrick Caleo Sembiring Meliala yang telah 

memberikan semangat dan dorongan kepada penulis. 

11. Kepada sahabat-sahabat yang telah bersama – sama berjuang, terutama buat Marli 

Perangin – Angin M.Pd, Deasyi Natalia Sitepu M.Pd dan Melfa Nababan M.Pd atas 

bantuannya selama proses penulisan tesis ini sampai selesai, juga kepada teman-

teman seperjuangan POR B angkatan ke II agar lebih semangat menyelesaikan 

studinya. 

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta 

dalam memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis mengikuti 

perkuliahan. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tesis ini, 

namun penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, baik dari segi isi, tulisan 

maupun kualitasnya. Akhirnya, semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan 
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kepada penulis menjadi berkat yang diterima oleh penulis dan juga dapat menjadi berkat 

bagi orang lain pula. 

Tesis ini dipersembahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan semoga tesis ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

     Medan,   Oktober 2018 

              Penulis, 

 

 

        Yustinus Tarigan 

 


