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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan dan 

berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian Tindakan Olahraga ini 

dengan baik. Penelitian ini disusun untuk memenuhi Memenuhi Persyaratan Dalam 

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga Universitas Negeri Medan tahun 2013. 

 Penelitian Tindakan Olahraga dilakukan dengan menerapkan latihan 

shooting after a back pass yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan shooting 

siswa sepak bola Bakrie Kisaran. 

 Banyak pihak yang telah memberikan perhatian, bantuan, ide, gagasan, 

dorongan dan cintanya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, 

sehingga pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada 

1. Bapak Drs. H. Basyaruddin Daulay, M.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Keolahragaan. 

2. Bapak Drs. Zulfan Heri, M.Pd selaku Ketua Jurusan PKO FIK  UNIMED 

3. Bapak Drs. Nono Hardinoto, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan PKO  UNIMED 

4. Bapak Drs. H. Syahbuddin Syah B, M.Kes selaku Pembimbing Skripsi 

 yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan 

 mengarahkan saya dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Amir Supriadi, M.Pd sebagai Pengarah I 
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6. Bapak Amansyah, S.Pd, M.Pd sebagai Pengarah II 

7. Pemimpin Sekolah Sepak Bola Bakrie Kisaran yang telah memberikan 

kesempatan bagi penulis untuk mengadakan penelitian tindakan olahraga, 

beserta seluruh Pelatih yang juga membantu penulis dalam melakukan 

penelitian tindakan dalam menyusun skripsi penelitian ini. 

8. Ibunda Zuraida Hanum Lubis dan Ayahanda Hadi Salam tercinta yang 

selalu tekun dan setia membantu, menemani serta memberi semangat saat 

penyusunan skripsi penelitian ini. 

9. Kakak tersayang Ermaliana Waruhu, M.Pd yang telah banyak memberikan 

saran dan masukan sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik. 

10. Semua pihak yang telah banyak membantu, yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

 Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, 

untuk itu peneliti dengan rendah hati menerima kritik dan saran yang dapat 

memperbaiki hasil penelitian ini. 

 Akhirnya peneliti mengharapkan semoga hasil penelitian ini menjadi 

informasi yang berguna bagi pengembangan Pendidikan Kepelatihan Olahraga di 

masa yang akan datang. 

      Medan,       Februari 2014 

      Penulis 
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