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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat rahmat dan karunia-Nya, Proposal Tesis ini dapat di selesaikan walaupun 

dalam wujud yang sangat sederhana. Adapun Proposal Tesis ini berjudul “ 

Penerapan Model Pembelejaran Team Games Turnament (TGT) dan Student 

Team Achievement Division (STAD) Terhadap Hasil Belajar Passing Sepakbola 

Ditinjau Dari Minat Siswa SMPN 2 Percut Sei Tuan Tahun Ajaran 2018/2019.”, 

yang di ajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister 

Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Olahraga. 

Penulis menyadari, keberadaan Proposal Tesis ini bagai setetes air di laut 

yang tak punya arti apa-apa, namun dalam penyelesaiannya sangat banyak 

mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Selanjutnya penulis sadar 

bahwa selaku manusia biasa tak luput dari kesalahan bak pepatah mengatakan“ 

Tak ada gading yang tak retak. ”Oleh karena itu, penulis menyampaikan mohon 

maaf yang sebesar-besarnya dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada 

semua pihak yang telah membantu penulis baik moral maupun materil sehingga 

penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya dengan pembuatan Tesis  

ini. Secara khusus saya ucapkan terimakasih  yang sebesar-besarnya kepada : 

 

1. Bapak Dr. Syaiful Gultom, SKM, M.Kes Sebagai Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

2. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga M.Pd Sebagai direktur Pascasarjana 

UNIMED 
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3. Bapak Dr. Albadi Sinulingga, M.Pd Sebagai Ketua Jurusan Pendidikan 

Olahraga Pascasarjana UNIMED. 

4. Ibu Dr. Nurhayati Simatupang, M.Kes Sebagai Sekretaris jurusan 

Pendidikan Olahraga Pascasarjana UNIMED. 

5. Bapak Dr. Amir Supriadi, M.Pd Sebagai dosen pembimbing satu Proposal 

Tesis yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan bimbingan, 

masukan dan nasehat kepada penulis selama proses penyusunan Proposal 

Tesis ini 

6. Bapak Dr. Novita, M.Pd Sebagai dosen pembimbing dua Proposal Tesis 

yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan bimbingan, 

masukan dan nasehat kepada penulis selama proses penyusunan Proposal 

Tesis ini 

7. Para Dosen Tim Penguji dan seluruh Dosen, Staf administrasi , 

perlengkapan di lingkungan Pascasarjana UNIMED. 

8. Kepala Sekolah beserta guru dan Staf Tata Usaha di SMPN 2 Percut Sei 

Tuan Medan yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian ini. 

9. Kepada Guru Penjaskes SMPN 2 Percut Sei Tuan yang telah banyak 

membantu penulis dalam penelitian ini. 

10. Yang teristimewa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada Ibunda 

tersayang “Eldina br.Situmorang” dan Ayahanda terkasih “Jannes 

Hutagaol, S.Pd” yang telah memberikan kasih sayang, doa serta dorongan 

moral maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Proposal Tesis ini. 
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11. Dan tak terlupakan support dan doa Saudara kandung saya yang saya 

sayangi. 

12. Tidak lupa juga teman-teman seperjuangan POR A 2015, atas 

dukungannya selama penyelesaian Tesis ini. 

13. Sahabat dan saudara saya lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, 

yang telah menami dalam susah maupun senang sampai akhir perkuliahan 

penulis. 

14. Adik-adik para siswa SMPN 2 Percut Sei Tuan 2018/2019, yang telah 

bersedia meluangkan waktunya dalam pelaksanaan tes. 

15. Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

turut serta memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis 

mengikuti perkuliahan dan penyelesaian Tesis ini. 

Akhirnya, segala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis menjadi 

amal ibadah yang diterima oleh yang mahakuasa. Penulis telah berusaha untuk 

penyempurnaan proposal Tesis ini, namun penulis menyadari bahwa tak ada 

tulisan yang sempurna selain Alkitab, untuk itu penulis mengharapkan saran dan 

kritik yang membangun dari pembaca demi perbaikan Proposal Tesis ini. Semoga 

Proposal Tesis ini dapa bermanfaat dalam memperkaya ilmu pengetahuan 

umumnya dan prestasi olahraga khususnya. Amin.. 

       Medan,   November 2019 

 

Ivan Riskat Hutagaol 

NIM : 8156117019 

 


