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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur pertama sekali penulis ucapkan kekhadirat Allah  yang 

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

ini dengan judul “Pengaruh Permainan Tradisional Untuk Meningkatkan Gerak 

Dasar dan Kebugaran Jasmani Siswa SMP Negeri 5 Medan dan SMP Negeri 20 

Medan Tahun 2019 “ yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Magister Pendidikan Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Negeri 

Medan. 

Sebagaimana mestinya setiap mahasiswa Program Pascasarjana Unimed 

dalam menyelesaikan studinya dan untuk memperolrh gelar Megister Pendidikan 

harus melakukan penelitian dan menulis tesis sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar tersebut. Dengan demikian tujuan penulisan tesis ini adalah 

untukmemenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan 

pada Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Medan. 

Kecerdasan saja tidak cukup dalam menghadapi tuntutan mewujudkan 

sebuah impian Indonesia Emas, karakter juga merupakan hal yang sangat penting 

untuk mewujudkan impian besar tersebut. Dalam hal pembentukan karakter, dapat 

dilakukan di dalam pendidikan keluarga, masyarakat, dan sekolah. 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang tidak 

terhingga kepada teristimewa yang saya persembahkan untuk Ibu Nurhayani Nst 

dan Ayah saya Soleh Batubara yang telah membesarkan, membimbing, 

memberikan kasih sayang dan membiayai serta mendoakan penulis sehingga 

dapat menyelesaikan studi ini. Semua pihak yang telah membantu penulis baik 
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moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan tesis ini, 

secara khusus penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Syamsul Goltom, SKM., M. Kes., sebagai rektor Universitas 

Negeri Medan. 

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

Pascasarjana UNIMED. 

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

Olahraga Program Pascasarjana UNIMED.  

4. Ibu Dr. Nurhayati Simatupang, M.Kes.  selaku Sekretaris Prodi 

Pendidikan Olahraga Program Pascasarjana UNIMED. 

5. Bapak Dr. Indra Kasih, M.Or., pembimbing I yang senantiasa memberikan 

arahan dan masukan – masukan dalam penulisan tesis ini. 

6. Ibu Dr. Muhammad Irfan , M.Or, selaku pembimbing II yang juga 

senantiasa memberikan arahan dan masukan – masukan dalam penulisan 

tesis ini. 

7. Para Dosen, Staf Administrasi dan perlengkapan di lingkungan Program 

Pascasarjana UNIMED. 

8. Terimakasih kepada Istri saya Handriani Milladya Ginting, M.Pd yang 

selalu mengambil peran untuk membantu menyelesaikan Tesis ini seperti 

tenaga, waktu, ide pikiran, doa, dukungannya dari awal hingga selesai. 

Terimakasih tidak pernah bosan untuk selalu membantu dan menemani 

mulai dari masuk kuliah hingga sampai saat ini. 
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9. Untuk sahabat-sahabatku seluruh mahasiswa POR tahun 2016 yang 

memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini. 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut 

serta dalam memberikan bantuan SMP Negeri 5 Medan dan SMP Negeri 

20 Medan 

 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. Akhirnya, semoga segala kebaikan yang telah diberikan 

kepada penulis menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah . Selanjutnya 

tulisan ini dipersembahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan Tesis ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

Medan,        Mei 2020 

       Penulis, 

 

Khoirul Fiqry Batubara 

  

 


