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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur serta terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa atas berkat karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini yang berjudul “Upaya peningkatkan hasil belajar passing kaki bagian luar 

dalam permainan sepak bola melalui penerapan gaya mengajar resiprokal 

pada siswa kelas  VIII SMP Negeri 2 Doloksanggul  Tahun Ajaran 

2015/2016”. 

 Penulis menyadari, keberadaan skripsi ini bagai setetes air di laut yang tak 

punya apa-apa, namun dalam penyelesaiannya sangat banyak mendapat bantuan 

dan dorongan dari berbagai pihak. Selanjutnya penulis sadar bahwa selaku 

manusia biasa tak luput dari kesalahan “Tak ada gading yang tak retak”. Tidak 

ada manusia yang tidak punya kesalahan, kalau tidak punya kesalahan bukanlah 

manusia. Oleh karena itu, penulis menyampaikan mohon maaf yang setinggi -

tingginya dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis baik moril maupun material sehingga penulis dapat 

menyelesaikan perkuliahan  tepat pada waktunya dengan pembuatan skripsi ini. 

Secara khusus saya Ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syahwal Gultom , M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan 

2. Bapak Dr. Budi Valianto, M.Pd. selaku Dekan FIK UNIMED 

3. Bapak Drs. Suharjo, M.Pd. selaku Wakil Dekan I FIK UNIMED  

4. Bapak Drs. Syamsul Gultom, S.KM, M.Kes. selaku Wakil Dekan II FIK 

UNIMED 

5. Bapak Dr. Mesnan, M.Kes. selaku Wakil Dekan III FIK UNIMED 

6. Bapak Drs. Suryadi Damanik, M.Kes. selaku Ketua Jurusan PJKR FIK 

UNIMED 

7. Bapak Usman, S.Pd, M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan PJKR FIK UNIMED 

8. Bapak Drs. Hady Suyono M,Pd. Selaku Pembimbing Skripsi yang 

memberikan perhatian. 



 

9. Bapak/Ibu Dosen FIK UNIMED yang juga turut serta membantu saya dalam 

penyelesaian skripsi ini. Staf Administrasi FIK UNIMED yang turut serta 

dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. 

10. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Doloksanggul, Bapak 

Pantun Purba M,Pd, yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian 

di sekolah tersebut. Ibu Nurmala Simarmata S,Pd, selaku guru Penjas, serta 

Bapak/Ibu Dewan Guru dan Staf Tata Usaha yang telah banyak membantu 

selama melakukan penelitian ini. 

11. Teristimewa penulis ucapkan beribu terimakasih kepada Ibunda TERCINTA 

Ny. R.  Silalahi dengan sepenuh hati telah memberikan doa, dukungan, kasih 

sayang, semangat dan dorongan baik secara moril dan material, mengasuh dan 

mendidik hingga dapat mengantar penulis sampai kejenjang sarjana. 

12. Kepada saudara kandung saya Adinda Siti M situmorang, yang selalu 

mendoakan dan memberi semangat kepada penulis. 

13. Terimakaih kepada Nantulang saya AP Siregar S,Pd yang selalu memotivasi 

penulis untuk tetap sabar , berusaha dan berdoa dalam memberi arahan yang 

membangun dalam penyusunan skripsi.  

14. Terimakasih juga buat satu kos (114) sering gg ibu, Pancing-Medan yang 

telah banyak memberikan dukungan kepada penulis. 

15. Terimakasih juga buat satu kos  di parbus (paritbusuk), Medan-Perjuangan 

Kak Yanti,Ito Elisa Siregar,Bg Benris Baho,adinda Faulina Siregar,Rekan 

Juang Brian Simangunsong, bebeh Henny Ambarita yang telah banyak 

memberikan dukungan kepada penulis. 

16. Terimakasih kepada abangda SAMUEL PANJAITAN S,Pd, sebagai 

motivator dikala penulis bingung. 

17. Terimakis kepada ibu rantang kel. A. Juli Hasibuan/br. Siburian RM. LAPO 

KITA, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. 

18. Terimkasih kepada kawan-kawan dari organisasi IMABATO yang telah 

mengkader saya sebagai kaderan yang terbaik dan membentuk karakter saya 

didalam bersosialisasi. 



 

19. Ucapan terimakasih kepada rekan juang SAPMA IPK UNIMED kepada ketua 

LENI PANJAITAN, AULIA ROMADHONA, JACK MONTANA 

SIHOMBING  dan rekan juang yang lainnya yang telah memberikan bantuan 

baik moral dan moril. 

20. Rekan-rekan Mahasiswa FIK UNIMED khususnya teman seperjuangan saat 

kuliah, serta PJS A REGULER 2011 (LISKER,GRENDI, BRIAN) yang mau 

membantu dengan suka rela yang tak mengenal letih dan lesu yang tak bisa 

terlupakan dan seluruh teman-teman, sahabat dan semua pihak yang tak bisa 

penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu dan senantiasa 

mendukung penulis dengan motivasi untuk tetap semangat dalam 

menyelesaikan dan memperbaiki skripsi ini. Semoga TYME membalas budi 

baik bapak, ibu, saudara/i dan rekan-rekan berikan kepada penulis. Amin. 

21. Thanks untuk kawan-kawan seperjuangan selama masa kuliah seluruhnya 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih. Semoga 

kita makin sukses. 

22. Thanks all the best untuk kawan-kawan seperjuangan di kumpulan MUDA 

MUDI GEREJA PP PALMARUM GKPI SAROHA Tunas, Martumbur, 

Irvandi, Jubel, Misran, Adi, Henri, Carlos, Amang Dodi, Juny sinambela, 

Ayu, Xhedeni, Ito Br Simamora, Minarti, Nella, Lemina, Thyo, Sartika, yang 

selalu gila-gilaan dikala pulang kampung dena memberiakan kegembiraan. 

penulis ucapkan terimakasih. Semoga kita makin sukses. 

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan 

kemurahan hari bapak/ibu, saudar/I sekalian. Akhir kata penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. 

Medan,         Agustus 2016 

     Penulis, 
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