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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, 

karena atas segala rahmat dan karunia_Nya dan Shalawat beriring salam kepada 

Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. 

 Tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak social agent (agen 

sosialisasi) terhadap prestasi atlet PPLP Provinsi Sumatera Utara yang ditinjau 

dari empat aspek, yaitu; orang tua, pelatih, teman sebaya dan media massa. 

Keberhasilan atlet atau prestasi  yang diperoleh atlet tidak terlepas dari pengaruh 

agen-agen sosialisasi. Para agen sosialisasi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. 

Orang tua, pelatih, dan sebaya harus bekerja sama sehingga hasil sosialisasi 

berdampak positif terhadap prestasi atlet. 

 Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Tesis ini banyak mendapat 

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan maaf dan terima kasih kepada, Yth : 

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

Medan beserta staf jajarannya. 

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

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Albadi Sinulingga, M. Pd selaku Ketua Prodi POR Program 

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

Sekretaris Prodi POR Program Pascasarjana UNIMED yang telah banyak 

membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis. 



iv 
 

4. Bapak Dr. Albadi Sinulingga, M. Pd selaku pembimbing Tesis I dan Ibu Dr. 

Nurhayati Simatupang, M. Kes selaku pembimbing Tesis II yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan dalam 

penyempurnaan tesis sehingga tesis ini dapat diselesaikan. 

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

dalam membantu penyelesaian tesis ini beserta staff pegawai terutama kepada 

Penguji saya Bapak Dr. Tasyad Nugraha, M. Kes, Ibu Dr. Novita, M. Pd dan 

Bapak Dr. Suprayitno, M. Pd yang telah memberikan masukan dan saran-saran 

untuk perbaikan tesis ini. 

6. Terima kasih juga kepada Bapak Prof. Dr. Agung Sunarno, M. Pd dan Bapak 

Dr. Nimrot Manalu, M. Kes selaku tim validator instrumen. 

7. Kepada pengurus, pelatih, seta atlet PPLP Sumut yang telah memberikan izin 

dan membantu penulis menyelesaikan penelitian. 

8. Teristimewa kepada yang tercinta juga sumber inspirasi Ayahanda Drs. Sukri 

dan Ibunda Iriani, yang penuh keikhlasan dalam setiap cucuran keringat dan air 

mata dalam mendoakan, memberikan dukungan, dan motivasi sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tahap demi tahap perjuangan dalam penulisan tesis ini. 

9. Terkhusus kepada suami saya Briptu. Muhammad Irwansyah, SH, yang telah 

banyak membantu mendukung, dan membuat penulis terus maju dalam 

menyelesaikan tesis ini. 

10. Teruntuk anakku, Dayyan Abhivandya Ketaren yang telah memberikan banyak 

kebahagiaan serta membuat saya bersemangat menyelesaikan tesis ini. 
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11. Saudaraku Sukma Gerhana Pertiwi, S. Pd, Sukma Rezeki Pertiwi, S. Si, M. Pd, 

dan Sukma Prasasti Pertiwi yang memberikan semangat, dukungan serta 

bantuan dalam penyelesaian tesis ini. 

12. Seluruh keluarga besar POR Reguler A 2015, terima kasih atas semangat dan 

persahabatannya. 

13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut 

serta memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis mengikuti 

perkuliahan. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan tesis ini 

terdapat kekurangan dan kata yang kurang berkenan, untuk itu saya memohon 

kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Akhir kata, 

penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan prestasi olahraga pada 

khususnya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi 

amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT. 

Amin...Ya..Rabbal’alamin... 

       Medan, Februari 2020 

       Penulis 

 

       Sukma Mentari Pertiwi 

       NIM. 8156111022 


