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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT atas segala 

nikmat dan karunia yang telah diberikan –Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penggunaan Media Pembelajaran 

Sederhana dalam Meningkatkan Hasil Belajar Lompat Jauh Gaya Jongkok Siswa 

Kelas V SD Negeri 118385 Pinggir Jati Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten 

Labuhanbatu Utara 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. 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 Dekan III FIK UNIMED 

6. Bapak Drs. Suryadi Damanik, M.Kes. selaku Ketua Jurusan PJKR FIK  

       UNIMED                                              

7. Bapak Afri Tantri, S.Pd, M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan PJKR FIK  

       UNIMED                                                    

8. Bapak M. Irfan, S.Pd, M.Or. selaku Ketua Prodi PJKR FIK UNIMED 

9. Bapak Drs. Suryadi Damanik, M.Kes. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

       saya, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi saya ini. 
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10. Bapak/Ibu Dosen FIK UNIMED yang juga turut serta dalam membantu 

penyelesaian skripsi ini. 

11. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri 118385 Pinggir Jati     

kabupaten Labuhanbatu Utara Ibu Julita, S.Pd yang telah memberikan izin 

melakukan penelitian di sekolah tersebut. Bapak Damun, S.Pd dan Bapak 

Harunsyah, S.Pd selaku Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, serta 

Bapak/Ibu dewan guru dan staf tata usaha yang telah banyak membantu selama 

melakukan penelitian ini. Terima kasih kepada para siswa kelas V selaku subjek 

penelitian. 

12. Teristimewa penulis ucapkan kepada ayahanda tercinta (Damun, S.Pd) dan 

ibunda tercinta (Sriani), yang telah memberikan kasih saying tiada henti-

hentinya kepada saya, do’a yang tiada putus-putusnya, serta memberikan 

dukungan material dan spiritual yang tidak ternilai harganya. Teristimewa juga 

bagi calon suami saya (Ahmad Yani Siagian), yang selalu setia mendukung, 

mendo’akan dan menunggu saya dalam menyelesaikan gelar S.Pd saya. 

13. Terima kasih kepada orang tua angkat saya ibu Robiani beserta seluruh 

keluarga yang selama ini sudah menganggap saya sebagai putrid kandung 

sendiri, begitu juga bagi seluruh keluarga ibu Dewi. 

14. Rekan – rekan mahasiswa FIK UNIMED khususnya PKR’09, dan tentunya 

bagi Hatta Mulkan Gucci, Nurlaila Sari Tambunan, Sripihatin Gayatri dan   

Usman Panjaitan, serta adik kost saya Novia, sahabat dan semua pihak yang tak 

bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan senantiasa 

mendukung penulis dengan motivasi untuk tetap semangat dalammenyelesaikan 
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dan memperbaiki skripsi ini. Semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan 

yang kalian berikan kepada penulis. Amin… 

  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. Akhir kata penulis 

mengharapkan semoga skripsi dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga 

skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu Pendidikan Jasmanai 

Kesehatan dan rekreasi. 

  

        Medan,     Juli 2013 

        Penulis, 

 

        CAHYADIN ASTRIANI 
        NIM.609411011 
 

 

 


