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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat 

dan karunia yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelasaikan 

skripsi ini dengan judul “Upaya meningkatkan hasil belajar passing bawah bola 

voli melalui variasi pembelajaran dan modifikasi alat pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Batang Natal  Tahun Ajaran 2016/2017”. 

Selama Penyusunan skripsi ini tentunya 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 : 

1. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, sebagai Rektor Universitas Negeri Medan 

2. Bapak Dr. Budi Valianto, M.Pd sebagai Dekan FIK UNIMED Drs. Suharjo, 

M.Pd sebagai Wakil Dekan I FIK UNIMED, Syamsul Gultom, SKM, M.Kes, 

sebagai Wakil Dekan II FIK UNIMED, dan Drs Mesnan M.Kes sebagai 

Wakil Dekan III FIK UNIMED  

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

4. Usman Nasution, S.Pd, M.Pd, sebagai Sekretaris Jurusan PJKR FIK 

UNIMED. sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang telah 

banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.  

5. Bapak /IbuDosen, Asisten Dosen, Staf administrasi dan perlengkapan di 

lingkungan FIK UNIMED  yang  juga turut serta dalam membantu 

penyelesaian Skripsi ini. 
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6. Terima kasih kepada bapak Ibrahim Azis S.Pd, M.Pd kepala sekolah SMP 

Negeri 2 Batang Natal yang telah memberikan izin melakukan observasi 

disekolah tersebut. Bapak Ilham El Yusuf S.Pd selaku guru olahraga dan 

peserta didik Kelas VIII SMP Negeri 2 Batang Natal yang telah menjadi 

objek penelitian. 

7. Teristimewa penulis ucapkan kepada Ibunda tercinta Ratna Sari Nasution  

dan Ayahanda Safaruddin Batubara yang telah memberikan kasih sayang, 

doa, serta memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi 

ini.  Juga Kakak kandung saya  Siti Nur Atikah, S.Pd serta adik saya Miftahul 

Abdal, yang juga memberikan semangat dan serta sebagai motivasi  juga 

dorongan  moral kepada penulis, kalian  semua inspirasi dan penyemangatku.  

8. Terima kasih saya ucapkan kepada Kawan Kos, Rahmad, Abdi, Ali, Riki, 

Muallim, Fadli, Anwar Hafis, Ashari Parhimpunan, Kikmon, Nanda 

Batubara, Pahrul Rozi, Salman Lubis, Ricki Efrianda Lubis dan teristimewa 

buat adinda Anggi Novita Mala yang telah  banyak membantu selama saya 

kos di medan dan memberikan motivasi dan tenaganya serta materi  dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

9. Terima kasih saya ucapkan kepada semua  kerabat dan sanak saudara yang 

tidak bisa saya ucapkan satu persatu  yang telah memberikan motivasi dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

10. Terima Kasih Kepada Abang Anda Johanes yang telah memberikan motovasi 

dan semangat dalam penyelesaiaan Skripsi Ini  
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11. Dan tentunya terima kasih kepada teman-teman PPL 2015 SMA Negeri 1 

Kotarih yang telah memberikan motivasi dan tenaganya dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

12. Juga tak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan mahasiswa FIK UNIMED 

khususnya PJKR B Ekstensi 2012 beserta seluruh teman-teman PJKR 2012, 

kepada seluruh teman-teman, sahabat dan semua pihak yang tak bias penulis 

sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi 

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 skripsi ini dapat bermanfaat bagi  

Pembaca dan semoga skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah 

ilmu pendidikan kesehatan dan rekreasi.      

    

Medan ,     Desember  2016 
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