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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

berkat dan Rahmatnya,   sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi 

ini dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Set Shoot Bola Basket 

Melalui Pendekatan Saintifik dan Alat Modifikasi Pada Siswa Kelas X SMA 

Negeri 6 Binjai Tahun Ajaran 2016/2017”. Skripsi ini dimaksud untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana pendidikan di Universitas 

Negeri  Medan (UNIMED). 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak sekali kesulitan dan 

hambatan yang dialami penulis dalam menyiapkan Skripsi ini. Dan keberhasilan 

dalam menyelesaikan karya ilmiah ini tentunya tidak terlepas dengan adanya 

bantuan dari berbagai pihak, baik dukungan moral, spiritual maupun materi. 

 Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis menghanturkan ucapan 

terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam 

menyelesaikan studi serta penulisan Skripsi ini sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom. M.Pd selaku Rektor UNIMED. 

2. Bapak Dr.Budi Valianto,M.Pd Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNIMED 

serta para Pembantu Dekan FIK UNIMED. 

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

sebagai pembimbing Skripsi yang selama ini telah membimbing saya dalam 

penyelesaian Skripsi ini. 

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

UNIMED. 

5. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan FIK dan Administrasi FIK UNIMED 

yang telah memberikan kemudahan dalam hal administrasi selama perkuliahan. 

6. Bapak H. Suharto, S.Pd, M.Ap Kepala Sekolah SMP Pahlawan Nasional 

Medan, Bapak Yogi Rifai, S.Pd selaku Guru Pendidikan Jasmani, yang telah 

memberi izin kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian. 

7. Teristimewah penulis ucapkan untuk keluarga tercinta terutama ayahanda 

(Irwan Muslim), ibunda (Rosmawati Siregar), abangda (Alm. Muhammad 
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Syafi’i), dan spesial (Muhammad Bayu Febrian) dan seluruh keluarga besar 

yang telah memberikan dukungan dan do’a kepada penulis hingga 

mewujudkan harapan memperoleh gelar sarjana pendidikan. 

8. Terima kasih buat sahabat tersayang akhnestasia Br. Perangin-angin, ade tya 

siregar, shelly herdianti indra rukmana yang selalu memberi dukungan Moril 

dan Do’a selama dalam penyelesaian skripsi ini 

9. Terima kasih buat rekan-rekan surya hendri kesuma, rikcy piu, ade tya, molly 

asmara yang telah membantu saya selama penelitian hingga penulis 

menyelesaikan skripsi ini 

10. Buat Seluruh Atlet UPC, yang selalu memberikan Do’a dalam penyelesaian 

skripsi 

11. Buat seluruh rekan seperjuangan anak PJKR Reg A 2013 yang selalu 

menberikan dukungan dan doa 

12. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu dan semua pihak yang telah membantu 

dalam penyelesaian Skripsi ini akan mendapat balasan kebaikan dari Tuhan 

Yang Maha Esa. Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna 

dan bermanfaat bagi semua pembaca, terutama bagi penulis sendiri. 
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CINTAMI RAHMADANI JAMBAK 

NIM. 6131111024 

 

 


