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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah S.W.T sang pencipta dan pemilik alam semesta yang telah memberikan 

karunia dan Rahmat-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “ PENGEMBANGAN 

VARIASI LATIHAN PASSING PADA ATLET SEPAKBOLA USIA 12 

TAHUN 2016  ” dapat diselesaikan tepat waktu.  

 Selama penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. oleh karena itu  pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth : 

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

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

memberikan izin dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti 

perkuliahan dan juga Bapak Drs. Suharjo, M.Pd, selaku Wakil Dekan I, 

Bapak Drs. Syamsul Gultom, M. Kes. selaku Wakil Dekan II, serta Bapak 

Drs. Mesnan, M. Pd. selaku Wakil Dekan III. 

3. Ibu Dr. Novita, M.Pd  selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga dan juga Bapak Drs. Yan Indra, M. Pd selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Medan.  

4. Bapak Drs. Zulfan Heri, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

meluangkan waktu untuk membantu, membimbing dan berdiskusi serta 

mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai. 

5. Bapak Dr. Amir Supriadi, M.Pd selaku Dosen Penguji I dan Bapak Mahmuddi 

Matodang, S.Pd, M.Pd selaku Dosen penguji II 



iv 
 

6. Seluruh staf pengajar dan civitas Akademik FIK Universitas Negeri Medan  

7. Ayahanda (Adman), Ibunda (Roliyah) yang telah mengasuh dan membesarkan 

saya dengan ketulusan kasih sayang serta kesabaran yang tiada hentinya, serta 

dukungan dan doa dari adik saya (Imron Wahyudi. S,KG),(Hidayanti 

Ihsan),(Mhd Diki Darmawan). 

8. Terkhusus, terima kasih yang tak terhingga kepada adinda yang terkasih 

Nilova Giostina, S.S yang selalu ada untuk memberikan motivasi, arahan, 

semangat dan dukungan yang luar biasa kepada penulis apabila penulis merasa 

lelah dalam masa-masa perkuliahan, selalu menguatkan penulis, selalu ada 

bagi penulis, selalu meyakinkan penulis untuk sama-sama berjuang untuk  

mencapai kesuksesan dan hingga dapat menggapai impian itu bersama-sama. 

9. Sahabat-sahabat seperjuangan PKO 2012, terima kasih sahabat-sahabatku 

yang sudah seperti keluarga yang sangat berarti bagi penulis, sahabatku Mhd 

Ariansyah yang telah membantu dari mulai awal hingga akhir penyelesaian, 

Agus Darmawan, Syahputra, Ajir Batubara, Renova Yuda barus, Khairul Nst, 

Entriwan, Aster Sipayung, Sandi Maulidin dan seluruh mahasiswa PKO 

stambuk 2012 serta teman-teman PPLT Galang semoga kita semua dapat tetap 

selalu akrab dan menjadi keluarga sampai selamanya. 

10. Terima kasih kakak dan abangda senior yang telah banyak memberikan 

pengarahan-pengarahan terhadap penulis, adik-adik junior 013, 014, 015, 

terima kasih untuk kebersamaan, dukungan, dan doanya selama ini kepada 

penulis. 
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11. Seluruh Manajemen Sekolah Sepakbola Sejati Pratama, Patriot Medan, 

Gumarang dan juga kepada ahli yang menjadi validator dalam penelitian ini. 

12. Seluruh saudara komunitas Omletz,teman-teman SMA NEGERI 1 Kisaran, 

Rizky Aditya Pratama, S.E, Koral Ari Ikhwana, A.Md, Mhd Aulia Tamarona, 

Mohabattan, Ahmad Habibi yang telah mendukung penulis sehingga selesai 

mengerjakan skripsi ini.   

13. Serta seluruh pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah membalas kebaikan-

kebaikan mereka dengan setimpal. Amin.. 

 Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak.  

 

  Medan,   Agustus  2016 

  Penulis 
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