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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 Peningkatkan Hasil Belajar Passing Kaki Bagian 

Dalam Permainan Sepak Bola Melalui Penerapan Gaya Mengajar 

Resiprokal Pada Siswa Kelas  VIII SMP YP. Raksana Medan  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 material sehingga penulis dapat 

menyelesaikan perkuliahan  tepat pada waktunya dengan pembuatan skripsi ini. 

Secara khusus saya Ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syahwal Gultom , M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan 

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

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

4. Bapak Drs. Syamsul Gultom, S.KM, M.Kes. selaku Wakil Dekan II FIK 

UNIMED 

5. Bapak Dr. Mesnan, M.Kes. selaku Wakil Dekan III FIK UNIMED 

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

UNIMED 

7. Bapak Usman, S.Pd, M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan PJKR FIK UNIMED 

8. Bapak Zen Fadli, S.Pd, M,Pd. Selaku Pembimbing Skripsi yang memberikan 

perhatian. 



9. Bapak/Ibu 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. 

10. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP YP. Raksana Medan, Bapak Ricky 

Fernando Gultom,S.Pd, M,Pd, yang telah mengizinkan saya untuk melakukan 

penelitian di sekolah tersebut. Janner Sanjaya Naibaho S,Pd, selaku guru 

Penjas, serta Bapak/Ibu Dewan Guru  dan Staf  Tata Usaha yang telah banyak 

membantu selama melakukan penelitian ini. 

11. Teristimewa penulis ucapkan beribu terimakasih kepada Ayah & Ibu 

TERCINTA S.Sitohang & L.Simbolon  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. 

12. Kepada saudara kandung saya Lisah Utari Sitohang & Jeremia Sitohang, yang 

selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis. 

13. Terimakasih buat teman – teman seperjuangan penulis PJS EXT A 2010 tanpa 

kalian penulis tidak akan bisa sampai sekarang bisa menyelesaikan skripsi ini. 

14. Terimakis kepada YUNITA GLORYA TAMPUBOLON yang selalu 

mendoakan dan memberikan semangat serta bantuan moril kepada penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 

15. Terimkasih kepada saudara – saudara saya di IMABATO UNIMED kepada 

JEFRI ANTONIUS RUMAPEA & ROY NABABAN begitu juga adinda & 

ananda sekalian yang tak dapat saya ucapkan namanya satu persatu yang 

selalu memberikan saya motivasi dan dukungan untuk dapat menyelesaikan 

skripsi ini.  

16. Ucapan terimakasih kepada rekan juang SAPMA IPK UNIMED kepada 

SAMUEL PANJAITAN, SATIAR LIMBONG, & PRIANDI SITORUS serta 

adinda & ananda sekalian yang tak dapat saya sebutkan namanya semuanya 

sekali lagi saya ucapkan beribu terimakasih telah memberikan bantuan baik 

moral dan moril. 



17. Rekan-rekan  DWS terkhusus adinda  BRIAN, PATAR, IVAN, YAKUB, 

EVAN, FIRHOT, JATI, SESIL, AGNES, YOLANDA, BENRI,    yang mau 

membantu dengan suka rela yang tak mengenal letih dan lesu yang tak bisa 

terlupakan dan seluruh teman-teman, sahabat dan semua pihak yang tak bisa 

penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu dan senantiasa 

mendukung penulis dengan motivasi untuk tetap semangat dalam 

menyelesaikan dan memperbaiki skripsi ini. Semoga TYME membalas budi 

baik bapak, ibu, saudara/i dan rekan-rekan berikan kepada penulis. Amin. 

18. Thanks untuk kawan-kawan seperjuangan selama masa kuliah 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. 
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     Penulis, 
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     NIM. 6112113012 


