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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis persembahkan kehadirat Allah S.W.T atas segala 

rahmatNya sehingga peneliti dapat mengerjakan dan menyelesaikan propsal tesis 

yang berjudul “Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Konsep Diri Terhadap Hasil 

Belajar Keterampilan Passing Bawah Bola Voli Siswa Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Kutacane  Tahun 2015-2016” . Tesis ini disusun sebagai salah satu 

persyaratan untuk menyelesaikan program magister pada Program Studi 

Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

 Banyak pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan maupun 

motivasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu dengan segala 

kerendahan hati dan rasa tulus, penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi 

yang setinggi-tingginya kepada Bapak. Dr. R. Mursid, M.Pd., selaku Pembimbing 

Tesis I dan Bapak Prof. Dr Harun Sitompul, M.Pd, selaku Pembimbing Tesis II 

yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi mulai dari 

penyusunan proposal hingga penulisan tesis ini. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada : 

Prof. Abdul Muin Sibuea, M.Pd, selaku direktur program pascasarjana, 

Prof. Dr. Syarifuddin, M.Sc. Ph.D sebagai asisten direktur I, dan Prof. Dr. Harun 

Sitompul, M.Pd. selaku ketua prodi Teknologi Pendidikan serta staf/pegawai 

program pascasarjana UNIMED yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas 

belajar selama penulis mengikuti pendidikan program pascasarjana Universitas 

Negeri Medan. 

Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd, Bapak Dr. Tarsyad Nugraha, 

M.Pd, dan Bapak Dr. Edward Purba, M.Pd, selaku narasumber yang  telah 
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memberikan masukan pada tesis ini, serta Bapak dan Ibu dosen yang telah 

memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di program pasca 

sarjana UNIMED. 

Ibunda tercinta Hj. Rabiah dan Alm Ayahanda Muhammad Adil, Isteri 

tercinta Heffi Yanti dan ananda Adelia Kusuma Irfan yang memberikan dukungan 

moral dan motivasi sehingga  penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister di 

Program Pasca Sarjana UNIMED. 

Rekan-rekan kuliah khususnya Prodi Teknologi Pendidikan angkatan 

XIX yang membantu penulis dengan memberikan masukan kepada penulis dalam 

menyelesaikan tesis ini, dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak 

mungkin disebutkan satu persatu. 

 Penulis tidak dapat membalas semua yang diberikan, kiranya Rahmat 

Allah S.W.T yang akan selalu bersama kita serta memberikan kebahagiaan yang 

besar bagi kita semua. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna 

bagi kita semua 

        

Medan, ................... 2016 

                                                             Penulis   
                             

                    

                         Marda Irfan 

         NIM. 8106122067 

 

 

 


