
 

KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ 

Pengaruh Hasil Belajar Lompat Jauh Gaya Jongkok Dengan Menggunakan Media Box dan 

Matras Pada Siswa Kelas VII MTs Al-Jam”iyatul Washliyah Tahun Ajaran 2012/2013”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana 

pendidikan bagi mahasiswa jenjang S-1 pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 

Negeri Medan. 

 Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan 

dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini 

penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu hajar Damanik, M.Si selaku REKTOR UNIMED bersama staf-

stafnya. 

2. Bapak Drs. Basyaruddin Daulay, M.Kes selaku Dekan FIK UNIMED. 

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

4. Bapak Drs. Mesnan, M.Kes selaku Pembantu Dekan II FIK UNIMED. 

5. Bapak Dr. Budi Valianto, M.Pd selaku Pembantu Dekan III FIK UNIMED. 

6. Bapak Dr. Tarsyad Nugraha, M.Kes selaku Ketua Jurusan PJKR FIK UNIMED. 

7. Bapak M. Irfan, S.Pd, M.Or selaku ketua Prodi PKR FIK UNIMED. 



8. Bapak Sabar Surbakti, S.Pd,M.Or selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal sampai dengan 

terselesainya skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan UNIMED pada staf administrasinya, 

yang telah mentransferkan ilmunya selama perkuliahan, hingga penulis dapat menyusun 

skripsi. 

10. Bapak M.Syafril selaku Kepala MTs Al-Jam”iyatul Washliyah Pematang Johar serta 

guru kelas VII yang bersedia membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. 

11. Teristimewa  penulis ucapkan kepada ayahanda dan ibunda yang telah banyak 

membantu memberikan do”a, motivasi serta bantuan spiritual dan material. 

12. Kakak, abang dan adik-adik yang tidak pernah berhenti dan merasa bosan dalam 

memberikan motivasi, nasihat, bimbingan dan bantuan materil, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Teman-teman yang penulis sayangi yang memberikan dukungannya kepada penulis 

dalam penyususnan skripsi ini. 

 Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik dari isi maupun tata bahasa. 

Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca 

demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan mebambah 

wawasan bagi kami dan para pembaca. 

 

 

 

 



Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, 

penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah SWT membalasnya. Akhir kata semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca serta dapat bermanfaat dalam 

memperkaya khasanan ilmu pendidikan. 

       Medan,   Juli 2012 

       Penulis 

       Sugeng Rinaldi 

       NIM. 071266110163 

 

 

 

 

 

 

 


