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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Ridho dan 

Rahmat serta Hidayah-Nya dan Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad 

SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini walaupun dalam bentuk 

sederhana yang sebagai mana diharapkan. Tesis ini dimaksud untuk memenuhi 

salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Pendidikan Olahraga 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Demikian juga kepada para dosen yang 

telah membimbing saya sehingga Tesis yang berjudul Pengembangan Buku 

Panduan Latihan Renang Gaya Kupu-Kupu Untuk Atlet Kelompok Umur III . 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu bimbingan dan arahan 

dari berbagai pihak baik moril maupun material. Oleh karena itu pada kesempatan 

ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :  

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

Medan beserta jajarannya. 

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

Universitas Negeri Medan dan jajarannya. 

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

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

Sekretaris POR Program Pascasarjana UNIMED yang tidak bosan-bosannya 

memberikan dorongan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat 

diselesaikan. 

4. Bapak Dr. Suprayitno, M.Pd dan Dr. Amir Supriadi, M.Pd selaku 

pembimbing tesis, dan Bapak Dr. Suprayitno, M.Pd, Dr. Amir Supriadi, 

M.Pd, Dr. Tarsyad Nugraha, M.Kes, Dr. Sabaruddin Yunis Bangun, M.Pd, 

Dr. Nurhayati Simatupang, M.Kes, selaku penguji yang telah memberikan 

masukan, arahan maupun motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini. 

5. Drs. Zulfan Heri, M.Pd, Primadewi Poernomo dan Dr. Rahma Dewi, M.Pd 

yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan produk hasil 

penelitian pengembangan ini. 
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6. Bapak/Ibu Dosen POR Program Pascasarjana UNIMED yang juga turut serta 

dalam membantu penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu 

persatu, terimakasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan kepada penulis 

hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan maksimal. 

7. Nasir dan Alan Alfiansyah Putra Karo-Karo,S.Pd.,M.Pd terimakasih atas 

bantuan informasi, arahan dan dorongan motivasi kepada penulis sehingga 

penulis tergerak untuk datang kekampus mengerjakan tesis ini. 

8. Teristimewa buat Suami ku Leo Palenri, S.Pd, kedua Orangtua saya dan 

Mama Lisa Poernomoe yang telah memberikan dukungan moril maupun 

materil kepada penulis sehingga dapat mampu menyelesaikan tesis ini. 

9. Buat rekan-rekan seperjuangan POR A 2016 yang telah memberikan motivasi 

kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini. 

10. Buat semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis 

ini yang tak bisa disebutkan satu persatu. Hanya Allah S.W.T yang dapat 

membalas kebaikan sahabat dan pihat terkait penelitian ini. Semoga kita 

semua sukses tetaplah berkarya. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tesis 

ini, namun penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, baik dari segi isi, 

tulisan maupun kualitasnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun untuk memperbaiki tesis ini. Akhirnya, semoga segala 

kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang diterima 

oleh Allah SWT. Selanjutnya tulisan ini dipersembahkan untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

Medan,    Januari 2021 

Penulis, 

 

 

SANTI RAMADHANI 

 


