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 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena berkat 

rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana yang 

diharapkan. Adapun judul tesis ini “Pengaruh Gaya Menagajar dan Motivasi 

Belajar Terhadap Hasil Belajar Smash Bolavoli Kelas XI SMA Hang Tuah 

Belawan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun 

materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan tesis ini. Secara khusus 

penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Imran Akhmad, M.Pd dan 
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Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, Direktur Program Pasca Sarjana Unimed, 

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

berupaya meningkatkan situasi kondusif di Universitas Negeri Medan. Tak lupa 

penulis berterimakasih kepada ketua Program Studi Pendidikan Olahraga, bapak 
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pendidikan Olahraga.Penulis menyampaikan terimakasih kepada seluruh dosen 

dan staf administrasi Program Pascasarjana Unimed, termasuk rekan-rekan 

mahasiswa Pendidikan Olahraga angkatan I 2015, spesial buat Mayasari Soraya, 

M. Fajar Doli Siregar, Solehuddin Al-huda, Ahmad Khaidir, Syaiful Adrian, 
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 Tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Kepala 

SMA Hang Tuah Belawan Drs.Isnadi, yang telah memberikan izin kepada penulis 

untuk melakukan penelitian hingga pengambilan data penelitian. Serta penulis 
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ucapkan terimakasih kepada Bapak Stefanus Dedy Laia,S.Pd sebagai guru 

Pendidikan Jasmani dan siswa/i SMA Hang Tuah yang senantiasa mengikuti 

Program Penelitian dalam tesis ini. 

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua Almarhum Orangtua 

Ibunda Umi tersayang Anismah Tanjung (Almarhum) dan ayahanda Muhammad 

Nursyam Piliang (Almarhum), istriku Nurhalimathusya’Diah seseorang yang 

sangat berarti dalam hidup, kakak-kakak tersayang Siti Hanisyah Prilawati, Lisda 

Nisyah Rifatma, Khairunizar, Nurrahimah, Reni Wahyuni dan abangda 

M.Nurikhsan, Misrianto, Surianto, Edwin dan keponakan Selvi, Nabila dan 

terkhusus buat sahabatku Aris widodo dan Endah Retno Suci serta semua 

keluarga yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan, doa, perhatian 

dan semangat selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

 Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besaranya 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 

member manfaat kepada kemajuan pendidikan khususnya dalam meningkatkan 

keterampilan olahraga bolavoli. 
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