
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Syukur Alhamdulillah diucapkan pada kehadirat ALLAH SWT, berkat rahmat dan 

Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul Upaya Peningkatn 

Hasil Belajar menggiring bola dalam permainan sepak bola dengan menggunakan 

variasi pembelajan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Penyabungan Tahun Ajaran 

2014/2015. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, 

penulis bersedia dengan senang hati menerima kritikan, masukan, serta nasehat yang sifatnya 

membangun demi kebaikan dan kesempurnaan  penelitian ini. 

Pada saat membuat penelitian ini, penulis banyak mendapat bantuan baik moril 

maupun materil, motivasi, pengarahan dan restu dari semua pihak yang tidak mungkin 

penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap yang lainnya. 

Dalam kesempatan kali ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih 

kepada : 

1. Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si  Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Drs.Basyaruddin Daulay, M.Kes Dekan FIK Unimed, Drs. Suharjo, M.Pd Pembantu 

Dekan I FIK Unimed, Drs. Mesnan, M.Kes Pembantu Dekan II FIK Unimed, Dr. Budi 

Valianto, M.Pd Pembantu Dekan III FIK Unimed. 

3. Drs. Suryadi Damanik, M.Kes  Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 

Rekreasi ( PJKR ) FIK yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran dalam proses 

akademik selama Penulis menjadi mahasiswa UNIMED, Afri Tantri, S.Pd, M.Pd 

Sekretaris Jurusan PJKR FIK Unimed yang telah memberikan arahan dan bimbingan 

dalam penyelesaian skripsi ini,  



4. Drs.M.Yusuf sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan 

arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Dosen-dosen FIK Unimed yang juga turut serta dalam membantu penyelesaian skripsi 

ini. 

6. Terimakasih kepada kepala sekolah dan guru SMP Negeri 1 Penyabungan  yang telah 

membantu dan memberikan izin penelitian. 

7. Teristimewa penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda dan ibunda tercinta 

yang dengan sepenuh hati telah banyak memberikan do’a dan dukungannya kepada 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,  

8. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas 

dukungan serta bantuannya. 

 Semoga penelitian ini berguna bagi kita semua, dan kiranya ALLAH SWT senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin Ya Robbal Alamin. 

Wassalamu’alaikum  Wr. Wb. 

       

Medan,    Maret 2015  

Penulis, 

     

  

 

 Abdul Rasid 

 NIM. 609312003 

 

 

 

 

 
 


