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karunia yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan judul “Hubungan Profesionalisme Guru Dengan Hasil Belajar Penjas 

Siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Pematang Siantar Tahun Ajaran 2013/2014”. 
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studi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. 
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10. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pematang Siantar, Bapak 

Drs. Manuntun Siahaan, yang telah memberikan izin melakukan penelitian di 

sekolah tersebut, terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Benny P. 

Sirait selaku guru penjaskes, serta Bapak/Ibu dewan guru dan staf tata usaha 

yang telah banyak membantu selama melakukan penelitian ini. Terima kasih 

kepada para siswa kelas VIII selaku subjek penelitian. 

11. Teristimewa penulis ucapkan kepada ayahanda tercinta (Alm Monang 

Hutajulu) dan ibunda tercinta (Aini Hasibuan), yang telah memberikan kasih 

sayang tiada hentinya kepada penulis, doa yang tiada putus-putusnya, serta 

memberikan dukungan material dan spiritual yang tidak ternilai harganya. 

12. Kepada kakak saya Herawati Hutajulu A.mk, Sumanti Hutajulu S.pd dan 

Adik saya Zulkifli Hutajulu, Azhari Hutajulu yang selama ini telah 

memberikan doa,semangat dan kasih sayang yang begitu besar .  

13. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa FIK UNIMED, khususnya PKR B, 

2009, terkhusus bagi Zulfan, Janri, Dedy dan semua pihak yang tak bisa 

penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan senantiasa 

mendukung penulis dengan motivasi untuk tetap semangat dalam 

menyelesaikan dan memperbaiki skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas 

segala kebaikan yang kalian berikan kepada penulis.  
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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 
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