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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu Alaikum. Wr. Wb 

 

Syukur  Alhamdulillah diucapkan pada kehadirat ALLAH SWT, berkat 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini  dengan ini 

dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Smash Dalam Permaianan Bola Voli 

Melalui Penerapan Gaya Mengajar Resiprokal Siswa Kelas VIII-4 SMP 

Negeri 6 Tebing Tinggi Tahun Ajaran 20012-20013 

 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Oleh karena 

itu, penulis bersedia dengan senang hati menerima kritikan, masukan, serta 

nasehat yang sifatnya membangun demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian 

ini. 

 

Pada saat membuat penelitian ini, penulis banyak mendapat bantuan baik 

moril maupun materil, motivasi, pengarahan dan serta restu dari pihak yang tidak 

mungkin penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis 

yang lainnya. 

 

Dalam kesempatan kali ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terima 

kasih kepada : 

1. Bapak  Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Pd  Selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan 

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 III Dekan FIK Unimed 

dan sebagai Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan arahan  sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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6. Bapak  Dr. Tarsyad Nugraha M.Kes Sebagai Ketua Jurusan Pendidikan 

Jasmani  Kesehatan dan Rekreasi ( PJKR ) FIK yang telah memberikan 

bimbingan dan saran-saran dalam proses akademik selama Penulis 

menjadi mahasiswa UNIMED. 

7. Bapak  Drs, Suryadi Damanik, M.Kes Selaku Sekretaris Jurusan  PJKR 

FIK Unimed yang telah memberikan  arahan dan bimbingan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

8. Bapak Afri Tantri, M.Pd Selaku Ketua Prodi PJS dan Bapak Drs. M.Irfan, 

S.Pd, M.Or Selaku Ketua Prodi PKR FIK Unimed yang telah memberikan 

arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Bapak/Ibu Dosen  FIK Unimed yang juga turut serta  dalam membantu 

penyelesaian skripsi ini. 

10. Terima kasih kepada pihak perpustakan Fakultas maupun Universitas yang 

telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

11. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP negeri  6 Tebing Tinggi 

yang telah  memberikan izin melakukan penelitian disekolah tersebut. 

Bapak Sutrisno selaku guru penjas yang telah senantiasa telah membantu 

penulois dalam melakukan penelitian ini. 

12. Secara khusus dan istimewa penulis ucapkan rasa terima kasih serta 

penghargaan tulus dan penghormatan yang tinggi kepada  ayahanda 

(Alm.Abdul kholid lubis) dan ibunda Syamlah lubis tercinta yang selalu 

mendo’akan, memotivasi,membiayai  perkuliahan hingga penulisan skripsi 

ini selesai dan selalu mencurahkan  cinta dan kasih sayangnya tanpa 

pamrih kepada penulis. 

13. Teristimewa penulois sampaikan  terima kash banyak  kepada kakak ( kak 

Efni, kak Adek, kak  Nora, kak Ikrimah, kak sholat)dan keponakan-

keponakan penulis yang tersayang yang selalu memberikan semamgat, 

dukungan dan do’anya dalam penyusunan skripsi ini. 

14. Terima kasih buat sahabat-sahabat penulis yang selalu setia: Baim, Mulia, 

Sembi, Fandi dan Ade batubara yang telah memberikan semangat, 
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dukungan dan do’anya kepada penulis. Serta teman-teman yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 

15. Teristimewa penulis sampaikan kepada  Hasna Efrida Harahap (Eivie) 

yang selalu memberikan tenaga, waktu, dukungan, semangat dan do’anya 

kepada penulis. 

 

Atas segala bantuan dan jasa mereka penulis tidak dapat membalasnya 

selain do’a semoga Allah SWT selalu memberikan  Rahmad dan Ridho-Nya 

dalam hidup mereka. Dan terkhusus untuk orang tua dan keluarga penulis 

ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua yang telah kalian 

berikan kepada penulis.  

 

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat diterima sebagai sumbagan 

ilmiah dan bermanfaat bagi pembaca khususnya kepada rekan-rekan 

mahasiswa, serta bermanfaat dalam usaha peningkatan mutu pendidikan 

dimasa yang akan dating. Amin. 

 

Wassalamu`alaikum. Wr. Wb 

 

 

     Medan,    Maret 2013 

          Penulis 

 

 

Fuad Hasan Lubis 

NIM. 061266120149 

 

 

 

 

 

  


