
ii 
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala 

rahmat, taufik dan hidayah hingga Tesis dengan judul “Evaluasi Kurikulum 2013 

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di SMP Negeri Se-Kecamatan 

Percut Sei Tuan Tahun Pelajaran 2017/2018”. Dapat diselesaikan tepat waktunya. 

Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan Tesis yang menjadi salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar Megister Program Studi Pendidikan 

Olahraga Pascasarjana Unimed Medan. 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang melibatkan aspek pengetahuan, 

keterampilan dan kepribadian yang bertujuan untuk mempersiapkan insan 

Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara 

yang kreatif, aktif, inovatif, efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa bernegara dan peradaban dunia. Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan adalah suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani 

yang didisain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan motorik, 

pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan 

emosi. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak 

selama menyelesaikan tesis ini, tesis ini tidak akan mungkin dapat penulis 

selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih 

sedalam-dalamnya kepada para pihak: 

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

Medan. 

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

Unimed 

3) Bapak Dr. Albadi Sinulingga, M. Pd. selaku Ka. Prodi Pendidikan 

Olahraga Pascasarjana Unimed 

4) Bapak Dr. Budi Valianto, M. Pd. selaku Dekan FIK Unimed dan Penguji I 

dalam ujian tesis 

5) Bapak Prof. Dr. Agung Sunarno, M. Pd. selaku dosen pembimbing I dan 

Bapak Dr. Sanusi Hasibuan, M. Kes. selaku pembimbing II yang telah 

dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan 
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kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi 

mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini; 

6) Bapak Dr. Suprayitno, M. Pd. selaku Penguji 2 dan Ibu Dr. Nurhayati 

Simatupang, M. Kes. selaku penguji 3 dan Notulen yang memberi kritik, 

saran dan masukan demi perbaikan tesis. 

7) Para Dosen Pascasarjana Prodi POR Unimed yang memberikan 

pembekalan ilmu keolahrgaan selama penulis menimbah ilmu di 

pascasarjana Unimed. 

8) Para senior dan teman-teman kuliah yang terus mendukung penyelesaian 

studi terutama; Andes, Yoga, Hardiansyah, Aris, Lila, Devi, dan Irsan 

yang sukarela tanpa pamrih membantu. 

9) Ibunda tercinta yang selalu merestui dan mendoakan dalam setiap langkah 

dan perbuatanku 

10) yang sangat dicintai Nilawati istriku dan yang teramat disayangi anak-anak 

Zhafirah Khalisya dan Bimo Oktohadi yang senantiasa menjadi inspirasi, 

memberi doa, dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan 

hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan; 

11) semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian pendahuluan; atas 

perhatian, perkenan dan bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya 

Usulan Penelitian ini. 

Terima kasih atas bantuan dan bimbingan kalian semua yang sungguh amat 

tidak ternilai, semoga Tuhan membalasnya. Terima kasih. 

 

Medan,   Mei 2019 

 

DEDI ASMAJAYA 


