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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur tiada terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan 

semesta alam yang menciptakan dan menggerakkan  seluruh ciptaan-Nya serta 

membuka pintu-pintu ilmu-Nya kepada umat manusia. Rahmat dan hidayah-Nya 

merupakan anugrah tak terbayarkan bagi penulis hingga saat ini masih diizinkan 

untuk melihat dan mempersembahkan sebuah karya kecil berjudul “Peningkatan 

Hasil Belajar Menggunakan Media Bola Plastik Yang Dimodifikasi Pada Kelas 

VII SMP Yayasan Perguruan HKBP Sei Mati Tahun ajaran 2015/2016”.  

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kata sempurna baik isi, teknik penulisan, penggunaan tata bahasa, 

maupun nilai ilmiahnya, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman 

yang penulis miliki. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang 

sifatnya membangun hingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi. 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah banyak menerima bantuan dari 

berbagai pihak, baik itu bantuan moril ataupun materil. Maka pada kesempatan ini 

peneliti menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M. Pd. selaku Rektor UNIMED beserta 

staf-stafnya yang telah membantu kelancaran urusan akademik maupun 

administrasi selama menjalani perkuliahan. 
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2. Bapak Dr. Budi Valianto, M.Pd, M.Kes Selaku Dekan FIK UNIMED 

beserta stafnya. 

3. Bapak Drs. Suharjo, M.Pd Selaku Pembantu Dekan I FIK UNIMED  

4. Bapak Syamsul Gultom,S.K.M, M.Kes Selaku Pembantu Dekan II FIK 

UNIMED. 

5. Bapak Drs.Mesnan, M.Kes Selaku Pembantu Dekan III FIK UNIMED. 

6. Bapak Drs. Suryadi Damanik, M.Kes Sebagai  Ketua Jurusan Pendidikan 

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi ( PJKR ) FIK sekaligus dosen penguji, 

terima kasih telah memberikan bimbingan selama Penulis menjadi 

mahasiswa UNIMED. 

7. Bapak Usman Nasution, S.Pd, M.Pd Selaku Sekretaris Jurusan PJKR FIK 

UNIMED yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam 

penyelesaian skripsi ini  

8. Ibu Dra. Onyas Widianingsih, 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. 

9. Bapak Bangun Setia HSB, S.Pd, M.Or, selaku dosen penguji, terima kasih 

atas saran dan bimbingan yang telah diberikan. 

10. Bapak Abdul Harris S.Pd , M.Pd, Selaku dosen penguji, terima kasih saran 

dan bimbingan yang diberikan. 
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11. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Keolahragaan UNIMED, 

saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan ilmunya. Semoga 

Allah membalas kebaikan Ibu/ Bapak sekalian.  

12. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Pimpin Panggabean, dan Ibundaku  

Hipas Sitompul,S.Pd. Terima kasih atas didikan, dukungan, dan curahan 

kasih sayang tak terhingga dan tak terbalas. Semoga selalu dalam 

lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga karya ini menjadi sebuah 

kado kecil kepada Ibu dan Bapak atas kepercayaan dan segala usaha dalam 

menguliahkan anak-anaknya hingga selesai. 

13. Kepada kakak, abanganda dan adikku, Rosmida Panggabean, S.Pd,  

Samsur Panggabean, S.Pd.K, Lionora Panggabean, Delima Panggabean, 

Arjonius Panggabean, Joliadi Panggabean, Naomi Panggabean, Kristo Adi 

Panggabean,  terima kasih atas doa,  dukungan  serta keceriaan yang selalu 

dilimpahkan kepada penulis. 

14. Terimakasih kepada kepala sekolah, Bapak/ibu guru SMP Yayasan 

Perguruan HKBP Sei Mati dan khususnya Seluruh Siswa kelas VII  SMP 

Yayasan Perguruan HKBP Sei Mati, yang telah membantu dan 

memberikan izin penelitian. 

15. Kepada yang teristimewa sahabat dan Keluarga, Dina Mariani Rotua 

Napitupulu, S.pd, Mikhael Oliver Panggabean, Emelia Pangaribuan, 

Samuel Sihombing, Dedi Rasputra Panggabean, Rianto Tamba, Franshot 

Siregar, Daniel Silalahi, Harmoko Panggabean, Liccon Munte, Ricardo 

Sinurat, Daniel Sianturi, Lambok Siregar, Agung Buhairah AS, Halim 
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akbar Hasibuan, yang  telah begitu setia menemani penulis selama 

penelitian, memberikan dukungan baik saran, kritik, motivasi dan 

dukungan materi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

16. Terima kasih kepada rekan – rekan mahasiswa FIK UNIMED khususnya 

PJS A & B Reguler 2011.. 

17. Kepada seluruh teman-teman kuliah, baik stambuk 2011 maupun adik-

adik stambuk 2012, 2013, 2014, 2015 (maaf tidak bisa menyebutkan satu 

persatu) saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kebaikannya selama 

ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang 

membantu, yang tidak mampu penulis tuliskan satu persatu. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi yang membutuhkan 

Akhirnya segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal 

ibadah yang diterima oleh yang Yang Mahakuasa. Selanjutnya tulisan  ini 

dipersembahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan 

prestasi pada khususnya. Amin 

 Medan,   April 2016 

 

Daniel Panggabean 

Nim: 6113112043 
 


