
iii 
 

KATA PENGANTAR 

Ucapan syukur senantiasa terucap dengan lisan serta terukir di dalam hati 

ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan NikmatNya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini untuk diseminarkan 

dalam ujian sidang sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister 

Pendidikan Program Studi Pendidikan Olahraga di Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan. 

Dalam proses penulisan tesis ini penulis banyak mendapatkan arahan, 

bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat 

terselesaikan. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta 

penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada: 

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

Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti 

perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

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

Universitas Negeri Medan yang telah banyak memberikan kesempatan untuk 

mengikuti perkuliahan. 

3. Bapak Dr. Albadi Sinulingga, M.Pd dan Ibu Dr. Nurhayati Simatupang, 

M.Kes, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Olahraga 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan berupa bantuan dalam  

urusan administrasi perkuliahan. 

4. Bapak Dr. Tarsyad Nugraha, M.Kes dan Bapak Dr. Albadi Sinulingga, M.Pd 

selaku Pembimbing tesis I dan II yang telah banyak memberikan masukan 

bagi kesempurnaan tesis ini. 

5. Bapak Dr. Sanusi Hasibuan, M.Kes, Bapak Dr. Suprayitno, M.Pd, dan Bapak 

Dr. Indra Kasih, M.Or selaku narasumber I,II, dan III yang telah banyak 

memberikan masukan dalam penyempurnaan penulisan tesis ini. 

6. Bapak/Ibu dosen  Program Studi Pendidikan Olahraga Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan, yang telah memberikan berbagai ilmu 

pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan. 

7. Pelatih serta atlet-atlet Klub Bola Voli Nusantara Deli Serdang yang telah 

sudi membantu penulis dalam pengambilan data penelitian. 
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8. Secara khusus kepada Ayahanda H. Surbaini, S.Pd dan Ibunda Hj. Nauliyah, 

S.Ag yang tercinta serta adik-adik tersayang, Hery Akhwan, S.T, Febry 

Ramadhan, S.Pd, dan Tina Aisyah, S.I.Kom, dan istri Tengku Miftah Rizka, 

M.Pd yang senantiasa memberikan do’a, motivasi serta semangat kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. 

9. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Pendidikan Olahraga Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan, khususnya mahasiwa/i di kelas POR 

A 2017 yang senantiasa memberikan semangat untuk penyelesaian penulisan 

tesis ini. 

Akhir kata penulis dengan segenap hati juga mengucapkan rasa terima 

kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada pada tesis ini 

karena keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis memohon saran 

serta kritikan yang membangun untuk perbaikan tulisan ini. Semoga karya ini 

bermanfaat bagi perkembangan olahraga dan pendidikan di masa sekarang 

maupun akan datang. 
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