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Pendekatan Teknik Dalam Meningkatkan Hasil Belajar servis Bawah Bola Voli Pada 
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6. BangunSetiaHasibuanS.Pd, M.Or pembimbing skripsi saya yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk memberikanarahan dan masukan dalam 

penyempurnaan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
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9. Terima kasih kepada Bapak Drs.H.M. Basyir Yahya selaku Kepala Sekolah 
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Proyek Univa Medan yang telah memberikan izin melakukan penelitian di 

sekolah tersebut. Ahmad Apriandi, S.Pd selaku Guru Olahraga, dan semua 

Siswa-siswa mts. Ex Pga Proyek Univa Medan serta Bapak / Ibu Dewan Guru 

dan Staf Tata Usaha yang telah banyak membantu selama melakukan 
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10. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak (Aljazair 
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12. Tidak lupa juga mengucapakan terima kasih 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 bisa penulis sebutkan satu 

persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 
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