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karunia Nya maka penulisan Skripsi ini dapat selesai dengan judul : “Penerapan 

Model Pembelajaran Direct Instruction Dalam Meningkatkan hasil Belajar 

Passing Dengan Kaki Bagian Dalam Permainan Sepak Bola Pada Siswa Kelas XI 
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Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. 

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mengalami masalah yang sulit, 
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dalam pelaksanaan penelitian ini. 

7. Yang paling penulis cinta dan sayangi Ibunda Alm. Terima kasih atas segala 

yang telah Ibunda berikan selama ini, segala doa yang dipanjatkan dan segala 

nasehatnya. Tiap tetes keringatmu jadi semangatku untuk maju menuju 

sukses, walapun sampai akhir hayat nya Ibunda Alm. Rio Rita Ompusunggu 

saya belum bisa memberikan kebanggan dengan merengkuh gelar Sarjana. 

Terimaksih Ayah Ibunda tercinta, Kalianlah yang terbaik dalam hidupku. 

8. Abang, kakak, dan adik saya yaitu Benny Multioma Siahaan, Micha Hedyna 

br Siahaan dan Nico Handany Siahaan. Terima kasih atas motivasi dan 

semangat yang telah kalian berikan. 

9. Teman-teman sejawat, teman-teman suka dan duka yang selalu memberikan 

motivasi kepada penulis teman Di Keluarga ARABZ yang merupakan teman 

bermain di lingkungan tempat tinggal saya, Alvino Situngkir dan Indra 

Antonius adalah sahabat yang selalu paling keras buat menasehatin dan 

memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini walaupun pada akirnya 

mereka duluan yang tamat tapi mereka tetap tidak lupa buat mengingatkan 

saya dalam mengerjakan skripsi ini. Julpan Mangara Tua Siburian, Ferdinan 

Napitupulu teman seperjuangan yang sama sama pada saat ini berjuangan 

untuk mengejar gelar sarjananya, Teman di Tim Sepak Bola UNIMED yang 

juga selalu memberikan motivasi kepada saya dalam pengerjaan skripsi ini. 



Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak 

memberikan dukungan dan doa, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. 

Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi semua pembaca, terutama bagi 

penulis sendiri. 
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