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KATA PENGANTAR 

Bismillahir Rahmanir Rahim 

Alhamdulillah, Puji dan syukur pertama sekali penulis ucapkan kehadirat Allah SWT 

atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

PASING BAWAH BOLA VOLI MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW 

PADA SISWA KELAS X  SMA PRAYATNA MEDAN TAHUN AJARAN 2017/2018”. 
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga 

kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun materil sehingga 

penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini, secara khusus penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

2. Bapak Dr. Budi Valianto, M.Pd, sebagai Dekan FIK Unimed. 

3. Bapak Drs. Suharjo, M.Pd, sebagai Wakil Dekan I FIK Unimed. 

4. Bapak Drs. Mesnan, M.Kes, AIFO sebagai Wakil Dekan II FIK Unimed.  

5. Bapak Drs. Suryadi Damanik, M.Kes sebagai Ketua Jurusan PJKR. 

6. Bapak Afri Tantri, S.Pd, M.Pd. sebagai Sekretaris Jurusan PJKR.  

7. Bapak Prof.Dr.Agung Sunarno,M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi terima kasih 

sebesar-besarnya karena telah begitu sabar memberikan bimbingan dan arahan serta saran 

dan kritik yang membangun bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga allah 

membalas semua kebaikan yang diberikan. 

8. Bapak Dr.Indra kasih,M.Or dan Ibu  Dra. Onyas Widianingsih, M.Pd yang telah menjadi 

pengarah I dan II.  

9. Para Dosen dan Asisten Dosen, Staf Administrasi dan Perlengkapan di lingkungan FIK 

Universitas Negeri Medan. 

10. Terima kasih kepada Ibu Dra.Suriyati Tanjung,M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMA 

Prayatna Medan, Bapak Sugiyono sebagai Guru Penjaskes, serta Bapak/Ibu Dewan Guru 

dan Staf Tata Usaha SMA Prayatna Medan yang telah banyak membantu selama 

melakukan penelitian. 

11. Terima kasih kepada orang yang teristimewa,orang yang berharga,orang yang paling saya 

cintai dan sayangi serta orang yang paling saya  banggakan dalam hidup saya yaitu kedua 
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orang tua tercinta buat buat Ayahanda H.Abdul Roni Siregar dan Ibunda Asmah 

pulungan,dengan sepenuh hati telah memberikan doa,dukungan,kasih 

sayang,semangat,dan dorongan baik secara moril dan materil,yang ikslas 

mengasuh,menjaga dan mendidik hingga dapat mengantar saya sampai ke jenjang sarjana 

ini 

12. Terima kasih  kepada kakak dan adik kandung penulis yang selalu mendoakan  dan 

memberi semangat dan motivasi kepada saya 

13. Teristimewa juga buat sahabat saya, Irfansyah Rambe, Rahman Nasution, Rahmad 

Syahbidin, Indra Budiarto,dan A.padlan yang telah banyak membantu dan memberi 

support serta pengertian selama penyelesaian skripsi.  

14. Terima kasih untuk para rekan-rekan yang telah banyak berbagi ilmu,arahan dan 

bimbingan kepada saya. 

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, 

namun penulis menyadari bahwa tak ada tulisan yang sempurna selain Al-qur’an, untuk itu 

penulis mengharapkan saran dan kritikan membangun dari pembaca demi perbaikan skripsi 

ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. 
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