
iii 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur pertama sekali penulis ucapkan kekhadirat Allah  yang 

atas rahmat dan nikmat yang diberikan- Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis 

ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister 

Pendidikan Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Medan. 

Adapun yang menjadi judul peneliti dalam penelitian ini adalah Pengaruh 

Gaya Mengajar dan Minat Terhadap Hasil Belajar Passing Dalam Permainan 

Sepak Bola (Studi Eksperimen Gaya Mengajar Inklusi dan Gaya Mengajar 

Resiprokal Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Galang). Yang menjadi masalah 

dalam penelitian ini adalah dapat diidentifikasi masalah untuk meningkatkan hasil 

belajar passing dalam permainan sepak bola sebagai berikut: (1) Faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi hasil belajar passing dalam permainan sepak bola? (2) 

Apakah gaya mengajar dapat mempengaruhi hasil belajar passing? (3) Gaya 

mengajar apakah yang dapat meningkatkan hasil belajar passing? (4) Apakah 

gaya mengajar resiprokal dapat meningkatkan hasil belajar passing dalam 

permainan sepak bola? (5) Apakah gaya mengajar inklusi dapat meningkatkan 

hasil belajar passing sepak bola?  (6) Apakah gaya mengajar resiprokal dan gaya 

mengajar inklusi memberikan hasil yang berbeda dalam pembelajaran passing 

dalam permainan sepak bola? (7) Apakah minat siswa dapat mempengaruhi hasil 

belajar passing dalam permainan sepak bola? (8) Faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi minat siswa?  (9) Apakah terdapat perbedaan pengaruh gaya 

mengajar resiprokal dan inklusi bila dikaitkan dengan minat siswa yang berbeda? 
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(10) Gaya mengajar manakah yang memberikan hasil belajar yang lebih tinggi 

bagi siswa yang memiliki tingkat minat tertentu? 

Penyusunan tesis ini merupakan berkat Rahmat Allah  dan dukungan 

kedua Orang Tua tercinta, saudara – saudara dan sahabat – sahabat terdekat serta 

nasehat dan saran para pembimbing maka dengan menekankan selalu semangat, 

berdoa, dan usaha sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

Penulis berharap semoga tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang 

membacanya dan menjadi referensi dalam penelitian yang berkaitan tentang Gaya 

Mengajar dan Minat Terhadap Passing Permainan Sepak Bola dalam pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam 

penyusunan tesis ini terdapat kekurangan – kekurangan, apabila terdapat 

kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan saya memohon kritik dan saran 

yang membangun demi perbaikan di masa depan.  

  

   Medan,    Agustus 2019 

          Penulis, 
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