
 
 

KATA PENGANTAR 

 

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 Servis 

Pendek dalam permainan bulutangkis dengan menggunakan audio visual Pada Siswa 

Kelas VIII Smpn 2 Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan TahunAjaran 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 terimakasih yang sebesar-besarnyakepada : 

1. Bapak Prof. DR. H. SyawalGoltom, M.Pd, sebaga irektor Universitas Negeri 

Medan. 

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

Medan. 

3. Bapak Drs. Suharjo, M.Pd, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Drs. Mesnan, 

M,Kes, AIFO selaku Wakil Dekan II FIK Universitas Negeri Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Usman Nasution,S.Pd, M.Pd, sebagai Sekretaris Jurusan PJKRFIK 

Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Drs. Suryadi Damanik, M.Kes pembimbing skripsi saya yang telah 

banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan dalam 

penyempurnaan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 



 
 

7. Bapak / IbuDosen FIK UNIMED yang juga turut serta dalam membantu 

penyelesaikan skripsi ini. 

8. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Perpustakaan FIK UNIMED yang telah 

membantu penyelesaian skripsi dan member ijin peminjaman buku dari 

Perpustakaan FIK UNIMED. 

9. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak (Ahmad 

Nassaeuddin Siregar), Ibu (Sumiati) Adik (Toni syahputra dan Ari anggara) 

yang dengan sepenuh hati telah banyak memberikan doa dan dukungan baik 

materi yang takhenti-henti kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, 

kalian adalahmotivasidansemangathidupku. 

10. Terima kasih juga Penulis Ucapkan buat (Rishanna Gultom, Tri Fajar 

Anggara,Love yana Dara Vhona, Alex, dan Wilson Situmorang) yang luar 

biasa membantu penyelesaian penelitian skripsi ini serta (Syahputra) yang 

takhenti-hentinya memberikan dukungan dans emangat. Mengagumkan. 

11. Tidak lupa juga mengucapakan terimakasih kepada rekan juang selama dalam 

perkuliahan yang telah membantu  dalam penyelesaian Skripsi ini dan juga 

terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa UNIMED serta seluruh teman-

teman PJS D REG 11 dan semua pihak yang tak bias penulis sebutkan satu 

persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

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. Akhirnya, semoga segala kebaikan 

yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah 

SWT. Selanjutnya tulisan ini dipersembahkan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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