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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahir Rohmannir Rohiim... 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur pertama sekali penulis ucapkan 

kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karuniya yang telah diberikan-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENERAPAN 

GAYA MENGAJAR PENEMUAN TERBIMBING UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DRIBBLING DENGAN 

MENGGUNAKAN KAKI BAGIAN DALAM PADA PERMAINAN SEPAK 

BOLA SISWA KELAS  VIII SMP NEGERI 3 TANJUNG BERINGIN TAHUN 

AJARAN 2015/2016.”. 

Shalawat dan salam mari kita hadiahkan kepada kehadirat kita Nabi 

Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya yang mana telah 

membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ( kebodohan/penuh kegelapan) ke 

zaman yang terang benderang yang penuh denga ilmu pengetahuan dan teknologi 

seperti sekarang ini, kemudian syafa’atnya lah kita harapkan diyaumil mashyar kelak. 

Sebagai seorang manusia yang lemah, peneliti sadar pasti dlam penulisan 

skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan dan keterbatasan 

keemampuan dalam proses peneyelesaian skripsi ini. 

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 
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2. Bapak Drs. Budi Valianto M.Pd selaku Dekan FIK Unimed. 

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

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

5. Bapak Syaiful Gultom,, Selaku Wakil Dekan III FIK Unimed. 

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

7. Bapak Usman Nasution, S.Pd, M.Pd. sebagai Sekretaris Prodi PJKR.  

8. Ibu Eva Faridah, S.Pd, M.Or sebagai Dosen Pembimbing skripsi penulis yang 

telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan yang 

sangat berharga dalam penulisan skripsi ini. 

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

lingkungan FIK Universitas Negeri Medan. 

10. Terimakasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tanjung Beringin yang 

telah memberikan izin melakukan penelitian disekolah tersebut. Bapak Rudi 

Syahputra, S.Pd selaku guru Penjaskes, serta Bapak/Ibu Dewan Guru dan Staf 

Tata Usaha yang telah banyak membantu selama melakukan penelitian. 

11. Teristimewa untuk Ibunda dan Bapak saya Rosmillah Lubis dan Misnan.  

Terima kasih yang telah membesarkan, membimbing, dan membiayai serta 

mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini, yang selalu 

memberikan semangat dan dukungan serta doa dalam penulisan skripsi ini dan 

juga adik ku tersayang yang juga memberikan dukungan dan do’a 

12. Terima kasih juga buat abang abang da PSGO Sergai yang juga memberikan 

dukungan dan semngatnya kepada penulis 
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13. Semua teman-teman stambuk 2011 PJKR khususnya PJS C Reg 11, yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu, yang memberikan semangat dan 

dukungan sehingga penulisan ini dapat selesai. 

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. Amin Ya Robbal Alamin....... 

 

 

Medan,    Maret 2016 

 

      Ikhsan Setiawan 

      NIM. 6113112086 

 


