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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur pertama sekali penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa atas segala berkat dan karunia yang telah diberikan-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Upaya meningkatkan 

kemampuan gerak dasar senam kebugaran sumatera utara (SKSU) dengan 

penerapan desain pembelajaran model PPSI (prosedur pengembangan sistem 

instruksional) yayasan perguruan setia budi abadi perbaungan Tahun Ajaran 

2012/2013 ”. 

Selama penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

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

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

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

5. Bapak Dr. budi valianto M.Pd Pembantu Dekan III FIK UNIMED 

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

7. Bapak Drs. Hady Suyono, M.Pd Pembimbing Skripsi sekaligus penasehat 

akademik saya yang telah banyak meluangkan waktu serta kesempatan yang 

begitu banyak bagi penulis 

8. Bapak Drs. Suryadi Damanik, M.Kes Sekretaris Jurusan PJKR FIK UNIMED    

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

10. Bapak/Ibu Dosen FIK UNIMED yang juga turut serta dalam membantu 

penyelesaian skripsi ini 

11. Terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan dan  Kepala Sekolah SMP 

Yayasan Setia Budi Abadi Perbaungan telah memberikan izin melakukan 

penelitian di sekolah tersebut. Bapak azhar dan bapak imam tyson selaku Guru 

Olahraga, serta Bapak/Ibu Dewan Guru dan Staf Tata Usaha yang telah banyak 

membantu selama melakukan penelitian. 

12. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Ibunda (Almh. Merih Br 

Tarigan S.Pd) dan Ayahanda (Jiptanail Ginting BBA) tercinta yang dengan 
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sepenuh hati telah banyak memberikan doa dan dukungan yang tak henti-henti 

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, kalian adalah inspirasi dan 

semangat hidup Ku. 

13. Kepada Adik-adikku (Haga dilonta ginting dan Dicky Hermawan Ginting) 

yang juga memberikan semangat dan dorongan moral kepada penulis 

14. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Lamhot Pranata 

Siburian atas dukungannya selama penyelesaian skripsi ini, dan juga terima 

kasih kepada rekan-rekan mahasiswa FIK UNIMED khusunya PJS ’08 yaitu 

Didi Yudha Pranata, fitriani Br Sitepu,reynold.p.hutabarat, jevri rudi 

A.harianja, M.ariza, Akbar Aji NST serta seluruh teman-teman dan semua 

pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

15. Terima kasih juga kepada Bpk. Sabar Surbakti S.Pd, M.Or, Bpk Ibrahim 

Sembiring  S.Pd, M.Or, dan Bpk Andarias Ginting yang telah membantu dan 

memberi dukungan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini. 

16. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman dan adik-adik di Ikatan 

Mahasiswa Karo (IMKA) yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada 

saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

17. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

bpk dan Ibu Pengurus perpustakaan FIK dan UNIMED yang telah membantu 

saya dalam menyiapkan buku-buku selama saya masih mengenyam pendidikan 

di FIK dan selama saya melakukan ujian seminar dan meja hijau. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari 

segi isi, tulisan maupun kualitasnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Akhirnya, semoga 

segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi berkat dan kebaikan 

yang diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya tulisan ini 

dipersembahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin. 

Medan,    januari 2013 
Penulis, 


