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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat 

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

skripsi ini dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Tolak Peluru Gaya 

Ortodoks Melalui Variasi Pembelajaran Dan Modifikasi Alat Pada Siswa Kelas 

VIII SMP Swasta Al-washliyah 8 Medan Tahun Pelajaran 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 :

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

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

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

 Bapak Syamsul Gultom, S.K.M, M.Kes Selaku Wakil Dekan II FIK 

UNIMED,

 Bapak Drs. Mesnan, M.Kes Selaku Wakil Dekan III FIK UNIMED

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

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

 Ibu Doris Apriani Ritonga, S.Psi, M.A  selaku pembimbing skripsi yang telah 

memberikan arahan dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini yang 

telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada 

peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
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 Kepada kepala sekolah SMP Swasta Al-Washliyah 8 Medan Ibu Dra. Cut 

Putri Elda Vivibach, M.Pd yang telah memberikan izin melakukan penelitian 

di sekolah tersebut, terima kasih juga penulis ucapkan kepada bapak  M. 

Indra Harahap, S.Pd selaku guru penjas, serta bapak dan ibu dewan guru dan 

staf tata usaha yang telah banyak membantu selama melakukan penelitian ini. 

Dan terima kasih juga kepada para siswa kelas VIII-2 SMP Swasta Al-

Washliyah 8 Medan selaku subjek penelitian

 Bapak/Ibu Dosen, Asisten Dosen, Staff administrasi dan perlengkapan di 

lingkungan FIK UNIMED  yang  juga turut serta dalam membantu 

penyelesaian Skripsii ini.

 Teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada 

Ayahanda tercinta Marno dan Ibunda tercinta Hariani Simanjuntak, S.Pd yang 

melahirkan, mendidik dan membesarkan saya. Karena doa dan restu mereka 

saya bisa menjadi seperti sekarang ini dan sampai pada akhir untuk 

menyelsaikan studi dalam perkuliahan. Skripsi ini sengaja saya persembahkan 

sebagai bukti bahwa saya telah menyelsaikan amanat yang ayah dan ibu 

berikan kepada saya, Kiranya Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan 

hidayahnya kepada mereka.

 Saudara-saudara saya, Kakak Hefri Mandasari, Abangda Deri Hefrian Dani 

dan Seluruh Keluarga Besar.

 Teristimewa dan tersayang kepada sang kekasih Nony Suci Yanti, S.Pd yang 

tiada henti-hentinya memberikan motivasi dan semangat sehingga skripsi ini 

bisa terselesaikan.
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 Dan tidak lupa kepada kawan seperjuangan PJKR Eks A 2012  FIK UNIMED  

khususnya.

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 sehingga dapat bermanfaat 

bagi pembaca dan semoga skripsii ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah 

ilmu pendidikan kesehatan dan rekreasi.

Medan ,    Juli 2017
Penulis 
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