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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat dan 

Rahmat karunia nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik 

dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi  berjudul “Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar shooting pada permainan sepak bola melalui modifikasi alat 

menggunakan bola plastic pada siswa kelas XI SMA Swasta Istiqlal Delitua 

Kabupaten Deli Serdang Tahun Ajaran 2014/2015”. Penulisan skripsi ini 

dimaksudkan fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi 

ini, namun penulis menyadari dengan keterbatasan Ilmu dan kemampuan penulis 

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. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga skripsi ini bermanfaat dalam 

memperkaya khasanah ilmu Pendidikan Jasmani Sekolah terkhusus di Fakultas 

Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari 

berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada :  

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Basyaruddin Daulay, M.Kes, sebagai Dekan 

3. Bapak Drs. Suharjo, M.Pd, Sebagai Wakil Dekan I di Fik Unimed 

4. Bapak Drs. Mesnan, M.Kes Sebagai Wakil Dekan II di Fik Unimed 
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5. Bapak Dr. Budi Valianto, M.Pd. Wakil Dekan III di Fik Unimed. 

6. Bapak Afri Tantri, S.Pd M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak meluangkan waktu serta kesempatan yang begitu banyak 

kepada penulis. 

7. Bapak Drs. Suryadi Damanik, M.Kes sebagai Ketua jurusan PJKR 

8. Bapak Afri Tantri,S.Pd, M.Pd Sebagai Sekretaris jurusan PJKR  

9. Bapak Dr. Amir Supriadi.  M.Pd dan Raswin, S.Pd, M.Pd yang telah 

menjadi pengarah I dan II 

10. Para Dosen dan Asisten Dosen, Staf administrasi,dan perlengkapan di 

lingkungan FIK UNIMED 

11. Kepala Sekolah beserta guru-guru dan siswa siswi di SMA Swasta Istiqlal 

Delitua   yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian ini. 

12. Teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda  

Nurmaidin S.Pd dan Ibunda Susianti S.Pd yang telah memberikan kasih 

sayang, doa serta dorongan moral maupun materi kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

13. Terimakasih untuk adinda Nabila Dwisuda, Zikri Nursyahidan, dan 

Lutfiah Nurafrisa (ica) dan keluarga besar nenek Evi (Nek Tumi)  

terimakasi atas doa motivasi dan nasehat yang telah membantu peneliti. 

14. Terimakasih untuk kepala sekolah dan guru – guru SD Al- Fithriah medan 

johor yang banyak memeberikan nasehat, motivasi dan kesempatan waktu 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.    
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15. Terima kasih untuk yang terkasih  Antin Lestari yang selalu memberi 

motivasi serta semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

16. Untuk sahabat-sahabatku Surya, Satmoko, Ibnu, Resmi, Irpani S.Pd, 

Irham, Yowanda, Una  yang begitu banyak membantu dan memberikan 

dukugan peneliti,sehingga skripsi ini selesai. 

17. Semua teman-teman seperjuangan PJS khususnya PJS A Reg 2010, dan 

anak-anak Remaja Masjid Asysyahidin Delitua  yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu,yang selalu memberikan semangat dan dukungan 

sehingga penulisan ini dapat selesai. 

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. Akhir kata penulis 

mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga 

skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu Pendidikan Jasmani 

Kesehatan dan Rekreasi. 
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