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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu 

memberika rahmat-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis 

ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Megister 

Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

 Penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak baik moril maupun materil, yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah 

dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Amin. 

 Rasa terima kasih terutama penulis sampaikan kepada Prof. Usman Pelly, 

MA,Ph.D. selaku pembimbing I, dan Prof.Dr. Siman Nurhadi, M,Pd selaku 

pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis. 

Begitu juga rasa terimakasih penulis sampaikan juga kepada Prof. Dr. H. Syaiful 

Sagala, M.Pd dan Prof. Dr. Sukirno, M.Pd serta Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd 

masing-masing sebagai narasumber dalam penelitian ini tak lupa rasa terima kasih 

juga penulis sampaikan kepada: 

1. Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, Rektor Universitas Negeri Medan 

dan Prof. Dr. Belferik Manullang, Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan, serta semua staf yang telah memberikan 

fasilitas belajar selama penulis mengikuti perkuliahan di Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan.  

2. Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, M.Pd dan Drs. Yasaratado Waw, M.Pd, Ketua 

Prodi dan Sekretaris Prodi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana 

Unversitas Negeri Medan. 
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3. Para dosen di Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah 

membekali penulis dengan ilmu, pengalaman dan kematangan berfikir, 

yang dapat digunakan untuk penyelesaian tesis ini. 

4. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Gunung 

Leuser yang telah memberikan izin penelitian serta dosen-dosen jurusan 

kepelatihan olahraga dan jurusan biologi sebagai responden pada penelitin 

ini. 

5. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

yang telah banyak memberikan bantuan moral dalam penyelesaian 

perkuliahan dan penelitian ini. 

Rasa haru dan hormat penulis kepada ayahanda dan ibunda tercinta serta 

mertua yang sampai saat ini selalu mendo’akan penulis dalam menjalani 

kehidupan yang fana ini. Selanjutnya rasa terima kasih yang khusus juga 

disampaiakan pada istri tercinta dan ananda Muhammad Rafiq Umri dan adiknya 

tersayang Putri Salsabila yang dengan penuh kesabaran, ketabahan, pengertian, 

dan pengorbanan yang mendalam semasa penulis mengikuti pendidikan ini. 

Akhirnya, penulis berdo’a kepada Allah SWT semoga kita semua mendapatkan 

karunia dan ridha-Nya. Amiin. 

       Medan, 07 Juni 2012 

Penulis 

 

        NASRUL HABIB    

 

 

 

 

 

 


