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KATA PENGANTAR 

  

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah 

dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga Tesis yang berjudul “SURVEY 

SPORT DEVELOPMENT INDEX DI KABUPATEN MANDAILING NATAL 

TAHUN 2019” ini dapat penulis selesaikan. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah 

mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan Tesis ini 

terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan 

kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan Tesis ini. Proses penyusunan 

Tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, 

pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. 

Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab 

selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril. 

Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan 

terimakasih  kepada yang terhormat: 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, M.Kes., selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi 

Strata Dua (S2) di Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.  

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

Universitas Negeri Medan beserta seluruh stafnya. 

3. Bapak Dr. Albadi Sinulingga, M.Pd. dan Dr. Nurhayati Siatupang, M.Kes., 

selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Pendidikan Olahraga, dan juga mentor 

dalam berbagai hal bagi penulis, yang telah mendorong, membantu, dan 

mengarahkan penulis hingga penyelesaian Tesis ini. 

4. Bapak Dr. Amir Supriadi, M.Pd., sebagai pembimbing I juga mentor dalam 

berbagai hal bagi penulis, yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan 

penulis hingga penyelesaian Tesis ini 

5. Bapak Prof. Dr. Agung Sunarno, M.Pd., sebagai pembimbing II juga mentor 

dalam berbagai hal bagi penulis, yang telah mendorong, membantu, dan 

mengarahkan penulis hingga penyelesaian Tesis ini. 
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6. Bapak Dr. Sanusi Hasibuan, M.Kes.,  selaku penguji dan banyak memberi 

masukan kepada penulis sehingga tesis ini dapat lebih baik, dan layak dibuat 

sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya.  

7. Bapak Dr. Imran Ahmad. M.Pd,  selaku penguji dan banyak memberi masukan 

kepada penulis sehingga Tesis ini dapat lebih baik dan juga mentor dalam 

berbagai hal bagi penulis, yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan 

penulis hingga penyelesaian Tesis ini. 

8. Bapak Dr. Sabaruddin Yunis Bangun, M. Pd.,  selaku penguji dan banyak 

memberi masukan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat lebih baik. 

9. Seluruh staf pengajar (dosen) dan staf pegawai di lingkup Pascasarjana 

terutama Kepada Muhammad Nasir Daulay yang merupakan Staf Prodi 

Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Medan. 

10. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda H. Muhammad Solih Saidi Nasution dan 

ibunda Hj. Rosana Nasution yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih 

sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan yang 

tiada henti sampai detik ini sehingga apa yang di cita-citakan dapat diraih. 

11. Isteri tercinta Nurul Mutiah, S.Pd.I, dan anak-anak kami Naufal Alfariz 

Nasution dan Fairel Athariz Khalif Nasution berkat pengorbanan, cinta kasih 

serta senyum manis kalian yang menjadi motivasi bagi penulis sehingga dapat 

gelar yang dicita-citakan. 

12. Adik- adik ku tercinta drh. Enni Sahlaini Nasution beserta suami dan Elfi 

Febriani Nasution, S.Kep. Ners beserta suami atas dukungan moril dan materil 

yang selama ini kalian berikan kepada saya serta keponakan-keponakan ku 

tercinta.  

13. Teman-teman seperjuangan di Prodi Pendidikan Olahraga Angkatan I  

(Pertama). 

14. Seluruh staf Pegawai Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan atas 

motivasi dan dukungannya selama menempuh perkuliahan penulis. 

15. Abanganda Armansyah Matondang, M.Si., Ahmad Ibrahim Hutasuhut, ST., 

Khafifuddin, M.Si., Muhammad Syafril, M.Si dan Rahmad Effendi Rangkuti, 
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MA. Serta Muhammad Yasir Nasution Atas dedikasi dan motivasi yang 

diberikan sehingga selesai perkuliahan ini. 

16.  Seluruh  rekan-rekan juang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam 

tulisan ini   

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam Tesis ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat 

bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin!  Sekian dan terimakasih. 

 

 

Medan, 12 Februari 2020 

 

 

Ahmad Rosyadi Nasution  


