
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur serta terima kasih penulis panjatkan kepada Allah SWT atas 

berkat  rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Upaya Peningkatan Hasil Belajar Lompat Jangkit Melalui Penerapan Gaya 

Mengajar Latihan pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Simeulue Timur Tahun Ajaran 

2012/2013”. 

Penulis menyadari, keberadaan skripsi ini bagai setetes air dilaut yang tak punya 

apa-apa, namun dalam penyelesaiannya sangat banyak mendapat bantuan dan 

dorongan dari berbagai pihak. Selanjutnya penulis sadar bahwa selaku manusia biasa tak 

luput dari kesalahan “Tidak ada gading yang tak retak, kalau tidak retak, bukanlah 

gading. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan, kalau tidak punya kesalahan 

bukanlah manusia”. Oleh karena itu, penulis penyampaikan mohon maaf yang setinggi-

tingginya dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis baik moril maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan 

kuliah tepat pada waktunya dengan pembuatan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa untuk melanjutkan 

pendidikan kejenjang S-1. 

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

3. Bapak Drs. Suharjo, M.Pd. Pembantu Dekan I, Bapak Drs. Mesnan, 

M.Kes. Pembantu Dekan II dan Bapak Dr. Budi Valianto, M.Pd. 



Pembantu Dekan III yang telah memberikan fasilitas dan izin penelitian 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak Dr. Tarsyad Nugraha, M. Kes Ketua Jurusan PJKR UNIMED, dan 

Bapak Suryadi Damanik, M. Kes Sekretaris Jurusan PJKR UNIMED.  

5. Bapak Afri Tantri, S. Pd, M. Pd Ketua Prodi PJS FIK UNIMED.  

6. Bapak Drs. Suharjo, M.Pd. Pembantu Dekan I dan Sebagai Dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya memberikan 

bimbingan, masukan, dan nasehat kepada penulis selama proses 

penyususnan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselasaikan dengan baik.  

7. Para dosen dan Asisten Dosen, Staf Administrasi FIK UNIMED yang 

turut serta dalam membantu menyelasaikan skripsi ini. 

8. Kepada seluruh staf perpustakaan UNIMED dan seluruh staf perpustakaan 

FIK UNIMED yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Kepada Kepala Sekolah dan Bapak Sofian Asyari, S.Pd selaku Guru 

Penjas SMA Negeri 1 Simeulue Timur yang telah memberikan izin dan 

telah banyak membantu saya selama melakukan penelitian. 

10. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta 

buat Ayahanda Sarjiman, Ibunda Rohani, dengan sepenuh hati telah 

memberikan doa, dukungan, kasih sayang, semangat dan dorongan baik 

secara moril dan material, mengasuh dan mendidik hingga dapat 

mengantar penulis sampai kejenjang Sarjana.  

11. Kepada kakanda Suhendri, Deni Irmayanti A.Mp, Briptu Apri Yandis dan 

adinda Leli Syahdia A.Md, Akbar, Anggi yang selalu mendoakan dan 



memberi semangat/motivasi pada penulis untuk tegar dalam menghadapi 

kehidupan ini. 

12. Spesial terima kasih kepada adinda “Hardaniah S.Pd” yang selalu memberi 

semangat, dukungan dan do’a kepada penulis saat suka maupun duka serta 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Seluruh teman-teman PJS A-B EXT 2008 dan seluruhnya yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih yang telah 

memberikan masukan dan saran sehingga terselesaikannya skrips ini 

dengan penuh perjuangan. 

14. Seluruh teman-teman kost gang musyawarah dan teman-teman FC 

PEMALUE. 

Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang turut serta memberikan bantuan baik secara lngsung maupun tidak 

langsung. Akhirnya, semoga semua kebaikan dan kemurahan hati yang telah 

diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang diterima disisi Allah SWT. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 

kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin. 

 
Medan,    April 2013 
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