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Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena berkat dan rahmat karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga penulisan 

skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dengan judul “Analisis Gerak Teknik 

Heading Dalam Cabang Olahraga Sepak Bola Pada SSB PUTRA PORSEA 

Tahun 2017” walaupun dalam wujud yang sederhana dan belum sempurna. 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Medan.  

Peneliti menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan adanya saran maupun 

kritik dari para pembaca dan semua pihak yang mengarah kepada perbaikan 

penyusunan skripsi ini. Peneliti sadar selaku manusia biasa yang tidak luput dari 

banyak kesalahan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan mohon maaf dan 

mengucapakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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Mesnan, M.Kes selaku Wakil Dekan III FIK Unimed. 

3. Ibu Dr. Novita, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga, Bapak Yan Indra Siregar, S.Pd, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga, yang telah memberikan arahan dan 

bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak Pangondian H.Purba, S.Pd, M.Pd selaku pembimbing skripsi dan 

pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan 

dalam pembuatan skripsi ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. 

5. Staff pengajar dan staff pegawai FIK UNIMED yang telah memberikan 

ilmu pengetahuan dan kemudahan administrasi dalam proses perkuliahan. 
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6. Terimakasih buat Coach Ricardo Hutajulu yang memberi waktu, tempat 

dan arahan selama penulis melaksanakan penelitian di SSB PUTRA 

PORSEA buat adik-adik SSB PUTRA PORSEA tetap semangat berlatih. 

7. Terkhusus dan teristimewa, Terimakasih kepada kedua Orang tua N. 

Panjaitan dan Ibunda K. Aritonang, S.Pd yang begitu peneliti cintai dan 

kasihi yang telah mengasuh dan membesarkan peneliti serta selalu 

mendoakan, memotivasi dan memberikan dukungan baik secara moril 

maupun material. Terima kasih kepada kaka saya Dewi Sartika Panjaitan, 

Am.Keb dan suaminya Lae Parningotan Simanjuntak yang selalu memberi 

semangat, juga Bere saya Catherine Jesika simanjuntak yang lagi lucu-lucu 

dan pandainya. Terimakasih juga buat keluarga besar Panjaitan dan 

Aritonang. Terimaksih buat Lae Sabam Aritonang, ST buat dukungan 

moral dan materi. Terimakasih juga buat kesayangan Sriningsi Sihombing 

yang selalu membantu dan memberi semangat walaupun dari jarak yang 

begitu jauh. 

8. Terimakasih buat THE MICHI KOST (Candra, Florentino, Novia, Tony) 

dan Kost Anzelina Mode ( Kak kepot, Occa, bang niel) untuk motivasi dan 

dukungannya selalu. 

9. Terimakasih buat teman-teman seperjuangan di FIK UNIMED adik, kaka, 

abang, Abangada Jakob Simanjuntak, S.Pd dan abanganda Gomgom, S.Pd 

buat Muda/i Porsea Sekitarnya (MMPS se-kota medan), Tobasa Sport 

Education (TSE) 

10. Terimakasih buat teman seperjuangan di PKO Ekstensi A 2013 

Akhir kata peneliti berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca sekaligus gambaran untuk kemajuan skripsi 

lainnya. Dan jika ada saran atau kritik yang sifatnya membangun agar peneliti 

lebih baik lagi, peneliti akan menerima dengan senang hati. 
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