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KATA PENGANTAR 

 
 

 Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

Perbedaan Pengaruh Latihan Zig-zag trajectory with the ball dengan Curving-line 

trajectory  with the ball terhadap peningkatan hasil menggiring bola pada pemain 

sepakbola usia 15-16 tahun Sekolah Sepakbola (SSB) Bintang Muda Junior 

Tapsel Tahun 2014.. 

 Dalam skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak 

terdapat kelemahan-kelemahan baik dari segi isi maupun bahasanya, yang hal ini 

disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi 

kesempurnaannya. 

 Selama penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak lepas dari bantuan, 

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

penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

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

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

Drs. Suharjo, M.Pd,selaku Pembantu I, FIK UNIMED,   Drs. Mesnan, M.Pd 

selaku Pembantu Dekan II, FIK UNIMED, dan Dr. Budi Valianto,M.Pd 

selaku Pembantu Dekan III FIK UNIMED, 

3. Bapak Drs. Zulfan Heri, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga dan Drs. Nono Hardinoto, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga, yang telah memberikan arahan dan 

bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini 

4. Bapak Drs. H. M .Nustan Hasibuan, M,Kes selaku Pembimbing Akademik 

sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan 

bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. 
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5. Kepada seluruh pengurus SSB Bintang Muda Junior Tapsel yang slalu 

memberikan dukungan kepada penulis. 

6. Kepada perpustakaan fik juga perpustakaan umum universitas negeri medan 

yang sudah banyak membatu referensi penulis. 

7. Teristimewa kepada Ayahanda Yusron Harahap dan Ibunda tercinta Nurhot 

Siregar yang telah mengasuh dan membesarkan penulis, serta memberikan 

jalan terbaik pada penulis, membimbing dan membiayai serta mendoakan 

hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. 

8. Kakak  (Liana NiraHarahap, SP), Abang  (Adi Syahputra Harahap,SP) dan 

adik (Yusuf Pardamean Harahap) yang telah mendoakan dan memberikan 

motivasi bagi penulis. 

9. Terima Kasih Kepada Adik Tersayang yang sudah banyak memberikan 

Motivasi (pande liyani AM.Keb)  

10. Sahabatku Riski palita Srg, Aswar  Hamid Srg,S.Pd, Kharis Ahmadi Hrp, 

Abdul  Rahman Hrp, Tigor Kartasasmita Hrp, Ilham Romadi sgn, Adamsyah 

Srg, Mustopa Husein Srg, Parto Ngl, Arwan Harahap dan Abang (Ahmad 

Mauli Dani, SP) yang turut membantu dan memotivasi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Rekan-rekan mahasiswa FIK Unimed khususnya PKO ’09  yang telah banyak 

membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyusun 

skripsi. 

12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan 

banyak terimakasih. 

 

 

Semoga kebaikan  Bapak / Ibu / Sdr/ I menjadi amal baik dan mendapat 

balasan  yang setimpal dari  Allah  SWT. 

 Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini 
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bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan,khususnya bagi dunia 

olahraga.amin. 

 

       Medan,   Februari 2014 

       Penulis, 

 

 
       Nurul Kennedi Harahap 

           NIM.  609321058 
 

 

 


