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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Syukur Alhamdulillah pada kehadirat ALLAH SWT, berkat rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul                         

“Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Passing Bawah Bola Voli Menggunakan 

Variasi Pembelajaran Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Tanjung Pura 

Kec. Tanjung Pura Tahun Ajaran 2014/2015”. 

  Penulis menyadari, keberadaan skripsi ini bagai setetes air di laut yang tak 

punya apa-apa, namun dalam penyelesaiannya sangat banyak mendapat bantuan 

dan dorongan dari berbagai pihak. Selanjutnya penulis sadar bahwa selaku 

manusia biasa tak luput dari kesalahan “Tidak ada gading yang tidak retak, kalau 

tidak retak, bukanlah gading. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan, 

kalau tidak punya kesalahan bukanlah manusia”. Oleh karena itu penulis 

menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik moril 

maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini. 

Secara khusus saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, 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, M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan PJKR FIK UNIMED 

8. Bapak Zen Fadli, S.Pd, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, yang 

telah membimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini. 

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

penyelesaian skripsi ini. 
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10. Bapak/ibu staf Tata Usaha FIK UNIMED yang juga turut serta membantu 

saya dalam penyelesaian skripsi ini. 

11. Bapak/Ibu Perpustakaan FIK UNIMED yang juga turut serta membantu saya 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

12. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Pura , 

Bapak M.Isnaini, S.Pd yang telah mengizinkan saya untuk melakukan 

penelitian di sekolah tersebut. Bapak Sugiarno, S.Pd selaku guru Penjas, serta 

Bapak/Ibu Dewan Guru dan Staf Tata Usaha yang telah banyak membantu 

selama melakukan penelitian ini. 

13. Pembantu peneliti, Abdur Rahman, Iwan Kurniadi, Resyandi Chartin, M 

Teisar Pranata. 

14. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Alm.Darwin dan 

Ibunda Sugriati  yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan material 

dan spritual yang tak ternilai harganya. Semoga gelar S.Pd yang anakmu raih 

ini memberi kebahagiaan untuk papa dan mama. Kepada seluruh saudara-

saudaraku, Bang Yuri Handoko S.Pd dan Kak Cici, Kak Yuni Widyastuti 

S.Pd dan Bang Badri, Kak Rima Kartikawati, S.Pd, Adikku M.Riduwan 

(semoga lancar kuliahnya), juga kepada keponakkanku yang cantik dan lucu 

Qudsi, Ara dan Ririn. Kalian semua adalah semangatku. 

15. Terkhusus  kepada seseorang yang spesial dihatiku Misti “Kocik” yang selalu  

memotivasi penulis untuk tetap sabar, berusaha, pantang menyerah dan selalu 

menemaniku dalam penyusunan skripsi ini.  

16. Rekan-rekan Mahasiswa FIK UNIMED khususnya PKR B ’09 dan MAPALA 

UNIMED serta seluruh teman-teman, sahabat dan semua pihak yang tak bisa 

penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu dan senantiasa 

mendukung penulis dengan motivasi untuk tetap semangat dalam 

menyelesaikan dan memperbaiki skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas  
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budi baik bapak, ibu, saudara/i dan rekan-rekan 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 

mengharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga skripsi 

ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu Pendidikan Jasmani Kesehatan 

dan Rekreasi. 

        Medan,    Oktober 2014 

          Penulis, 

 

 

              

 Rudi Ramadhan 

 NIM. 609112064 


