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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Ridho dan Rahmat serta 

Hidayah-Nya dan Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini walaupun dalam bentuk sederhana 

yang sebagai mana diharapkan. Tesis ini dimaksud untuk memenuhi salah satu 

persyaratan memperoleh gelar Magister Pendidikan Olahraga Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. Demikian juga kepada para dosen yang telah 

membimbing saya sehingga Tesis yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran 

dan Persepsi Kinestetik terhadap Hasil Belajar Lay Up Bola Basket Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu bimbingan dan arahan 

dari berbagai pihak baik moril maupun material. 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 

Universitas Negeri Medan.  

3. Bapak Dr. Budi Valianto, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Keolahragan 

Universitas Negeri Medan.  

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

Pascasarjana UNIMED, dan Ibu Dr.Nurhayati Simatupang, M.Kes, selaku 

Sekretaris POR Program Pascasarjana UNIMED yang telah banyak 

membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis.  
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5. Bapak Dr.Suprayitno, M.Pd, selaku pembimbing Tesis I saya yang telah 

banyak meluangkan waktu untuk  memberikan arahan dan masukan dalam 

penyempurnaan tesis sehingga tesis ini dapat diselesaikan. 

6. Ibu Dr. Nurhayati Simatupang, M.Kes, selaku pembimbing Tesis II saya yang 

senantiasa memberikan masukan-masukan dalam penulisan tesis ini, 

meluangkan waktu, dan pikiran.  

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

dalam membantu penyelesaian tesis ini dan staf para pegawai. Terutama 

kepada penguji saya Ibu Dr. Rahma Dewi, M.Pd, Bapak Dr. Nurkadri, M.Pd. 

8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Dr. Tarsyad Nugraha, M.Kes 

dan Bapak Dr. Indra Kasih, S.Pd, M.Or, selaku uji validasi. 

9. Terima kasih kepada Kepala Sekolah, guru PJOK, siswa MTs Negeri 2 

Medan yang telah memberikan izin melakukan penelitian di sekolah tersebut.  

10. Terkhusus penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besar Alm. Drs.H. 

Nazaruddin Yasin  atas segala perhatian, bimbingan, motivasi, materi, dan 

do’anya kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini.  

11. Teristimewa juga untuk Istri dan Anak  

12. Seluruh keluarga besar POR A Reguler 2015, 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. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun untuk memperbaiki tesis ini. Akhirnya, semoga segala 
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kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang diterima 

oleh Allah SWT. Selanjutnya tulisan ini dipersembahkan untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

 

Medan, Mei 2019 

Penulis, 
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