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KATA PENGANTAR  

 

 Puji dan syukur pertama sekali penulis ucapkan kehadiran tuhan yang 

maha esa atas segala berkat dan karunia yang telah di berikannya,sehingga penulis 

dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul ‟Penerapan Variasi 

Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Lari Sprint Pada Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 35 Medan Tahun Ajaran 2016/2017” . 

 Selama penyusun proposal ini tentunya tidak terlepas dari bantuan,bimbin

gan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof Dr.SyawalGultomM.PdSebagaiRektorUNIMED 

2. Dr.Budi Valianto M.Pd Dekan FIK UNIMED 

3. Drs.Suharjo M.Pd Wakil Dekan Ι FIK UNIMED 

4. SyamsulGultom, S.KM,M.Kes WakilDekan ΙΙ FIK UNIMED 

5. Drs.Mesnan,M.Kes Wakil dekan ΙΙΙ FIK UNIMED 

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

7. UsmanNasution,M.PdSeketarisJurusan PJKR FIK UNIMED 

8. Drs. Hady Suyono, M.Pd selaku penasehat akademi dan pembimbing skrip

si yang telah banyak meluangkan waktu serta kesempatan yang begitu 

banyak bagi penulis. 

9. Kepada kepala perpus FIK dan kepala perpus umum yang telah banyak 

membantu penulis dalam penelitian ini. 

10. Kepala sekolah SMP Negeri 35 Medan yang telah memberikan izin 

melakukan penelitian disekolah tersebut.Bapak Budi Suprapto S.Pd selaku 

guru olahraga di SMP Negeri 35 Medan. 
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11. Teristimewa penulis ucapkan kepada ayahanda (Rohimi) dan ibunda 

(Riatin) tercinta yang dengan sepenuh hati telah banyk memberikan doa 

dan dukungan yang tidak henti-henti kepada penulis untuk menyelesikan 

proposal ini,kalian adalah inspirasi semangat hidupku. 

12. Kepada teman-teman PJKR Eks A 2012, Nurainun Perangin Angin, Ayuni 

Aisah Pohan, Rizky Puspa Sari,M.Hafiz Yazid Nasution, Decky Riawan, 

Muhammad Fahrezi Hrp,Muhammad,Wildan Syah,Abdul Roni Ritonga,S

yahdian Alamsyah, Reza Akbar,Aida Dwi Syahfitri,Dony 

Prayogo,Fadil Lukman,seluruh teman seperjuangan saya dan teman kost K

hairunisa Mrp,Sariati, Muna Variwara, Fina Hariyati,  

terimakasih banyak sudah  

membantu dan mendukung saya. 

 Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

proposal ini,namun penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna,baik 

dari segi isi tulisan maupun kualitasnya.Oleh karena itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki proposal ini,akhirnya 

semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi berkat dan 

kebaikan yang diterima oleh tuhan yang maha esa.Selanjutnya tulisan ini 

dipersembahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan semoga proposal 

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak,amin.  

 

Medan,  Agustus 2016 

Penulis, 

 

 

 

 

NidaWati 

Nim. 6123311065 


