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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 meningkatkan hasil belajar passing bawah bola voli 

dengan menggunakan gaya mengajar Resiprokal pada siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Purba Tahun Ajaran 2016/2017.  

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 materia sehingga penulis dapat 

menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya dengan pembuatan skripsi ini. Secara 

khusus saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

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

dosen pembimbing skripsi saya 

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

4. Drs. Mesnan, M.Kes. selaku Wakil Dekan II FIK UNIMED 

5. Dr. Samsul Gultom, M.Pd. selaku Wakil Dekan III FIK UNIMED  

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

7. Usman Nasution, S.Pd, M.Pd. selaku Sekretaris Prodi PJKR FIK UNIMED 

8. 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. 

9. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purba, Bapak Sabarman 

Haloho,S.pd yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di 

sekolah tersebut. Bapak Don Juano Tambunan, M.Pd selaku guru Penjas dan 

sebagai motivator bagi sipenulis, serta Bapak/Ibu Dewan Guru dan Staf Tata 

Usaha yang telah banyak membantu selama melakukan penelitian. 

10. Teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta buat Ayahanda 

J. Purba dan Ibunda alm. L.br Sinaga 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. 

11. Kepada abang kakak ipar saya, J.purba/ L.silaban dan Jhon warisman Purba 

kakak-kakak abang ipar saya, Remsina purba,S.Pd/ W.Siadari A.Md, Parnita 

Purba A.Md/ D.Silalahi, Sariani Purba S.Pd dan Donna purba S.Pd yang 

sudah mendukung saya dalam bentuk motivasi dan materialnya. 

12. Kepada keponakan saya, Rajolio purba, Edit Sahara Purba, Bunga Purba, 

Syena Purba, Gerardo siadari, Hio siadari, Feby Silalahi dan kevin Silalahi. 
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13. Teman-teman seperjuangan PJKR Reg B 2012, terkhusus sahabat-sahabat 

saya Jumika Haloho S.Pd, Perdana Sihotang S.Pd, Arimanto Sihombing S.Pd 

dan Andri Bawena dan sekaligus membantu saya dalam penelitian, 

terimakasih buat kebersamaan yang tak akan tergantikan.  

14. Geng Dantob 13, k’Ernita Gultom S.Pd, erlupiana solin, Gustina Sijabat, 

Bincar Tampubolon S.Pd, k’aldi, bg Iwan Turnip, Santi Aritonang, k’judika 

Aritonang S.Pd dan semua teman-teman yang tidak dapat saya sebut satu 

persatu, terimakasi buat motivasi dan dorongannya. 

15. Kepada teman-teman PPL sipispis yang telah mendukung saya dalam 

penulisan skripsi,.   

16. Kepada adik-adik siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Purba Tahun Ajaran 

2016/2017 yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam pelaksanaan 

penelitian. 

17. Kepada Try Frans Tampubolon A.Md yang sudah membantu penulis dan 

menemani penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi. 

18. thanks untuk kawan-kawan seperjuangan selama masa kuliah, Putri Aulia, 

Dea Valencia Tarigan, Nurika, Okprianto, dan seluruhnya yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, 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,     Januari  2017 

     Penulis, 

 

 

     Welda Putri Dien Purba 
     NIM. 6123111092 

 


