
KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat 

rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan walaupun dalam wujud yang sangat 

sederhana. Adapun skripsi ini berjudul “Upaya Memperbaiki Hasil Belajar servis pendek 

Forehand Dalam Permainan Bulutangkis Melalui Gaya Mengajar Resiprokal Pada Siswa 

Kelas X MA Taman Pendidikan Islam Medan Tahun Ajaran 2016/2017”. Yang   diajukan 

untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Program Studi  Pendidikan 

Jasmani Keolahragaan dan Rekreaasi (PJKR) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Medan. 

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

punya arti 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, tidak ada gading yang tidak retak, kalau tidak retak bukanlah gading. 

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

manusia”  oleh karena itu penulis menyampaikan mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan 

ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom ,M.Pd selaku Rektor Univerersitas Negeri Medan. 

2. Bapak Dr. Budi Valianto, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan. 

3. Bapak Drs. Suryadi Damanik M.Kes selaku Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani 

Kesehatan dan Rekreasi. 

4. Bapak Dr. Tarsyad Nugraha M.Kes, sebagai dosen pembimbing Skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktunya. 

5. Bapak Usman Nasution S.Pd, M.Pd. selaku Seketaris Jurusan Pendidikan Kesehatan 

dan Rekreasi. 

6. Para dosen dan asisten dosen, staf administrasi dan perlengkapan dilingkungan FIK 

UNIMED. 

7. Ibu penanggung jawab ruang baca FIK Unimed, yang banyak membantu dalam 

peminjaman bahan untuk referensi penelitian saya. 

8. Bapak Kepala sekolah Anwar Saleh S.PdI,M.Hum beserta guru-guru di MA Taman 

Pendidikan Islam Medan yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian ini. 

9. Seluruh siswa MA Taman Pendidikan Islam Medan yang telah banyak membantu dan 

mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. 

 



10. Teristimewa buat keluarga tercinta Ayahanda Alm Isgon, Ibunda tercinta Emawati 

Koto, Abangda Isyanto S.Pd, Kakanda Sucianggira S.Pd dan seluruh keluarga besar 

yang banyak memotivasi dalam penyelesaian pendidikan saya. 

11. Buat teman-teman keluarga besar PPLT Bangun Purba  2016, Fredy, Dicky, Anton, 

Boru Elisa, Dian, Martati, Tika, Hanna, dan teristimewa Buat pendamping setiaku 

Donna Sari Nasution yang telah menemani Penulis selama ini. 

12. Dan tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis, dan teman-

teman yang lain, yang senantiasa mendukung penulis dengan motivasi untuk tetap 

semangat dalam menyelesaikan dan memperbaiki skripsi ini. 

 

Akhirnya, segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah 

yang diterima oleh yang mahakuasa. Penulis telah berusaha untuk penyempurnaan skripsi ini, 

namun penulis menyadari bahwa tak ada tulisan yang sempurna selain Al-qur’an, untuk itu 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi perbaikan 

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan umumnya dan prestasi olahraga khususnya. Amin… Ya … Rabbal… ‘Alamin 

       Medan,   Agustus  2016  
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