
ix 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr,Wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul 

“Kontribusi Koordinasi Mata Dan Kaki Terhadap Keterampilan Passing 

Dan Stopping Pada Permainan Sepakbola Siswa Ektrakurikuler SMK Labor 

Binaan FKIP UNRI Pekanbaru” . Penulisan skripsi  ini merupakan salah satu 

syarat untuk gelar sarjana pendidIkan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan 

universitas islam riau 

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka 

dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran 

yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang 

akan datang. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian tugas 

akhir ini  yaitu: 

1. Bapak Drs. Alzaber, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan  Universitas Islam Riau yang telah memberkan saya izin untuk 

melakukan peneltian ini. 

2. Ibuk Dr. Amnah S,Pd selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan  Universitas Islam Riau yang telah memberkan saya izin untuk 

melakukan peneltian ini. 
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3. Bapak Drs. Daharis, M.Pd selaku pembimbing utama yang sudah 

meluangkan waktu dan tempat untuk mengarahkan serta pembimbing 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak Ricky Fernando, M.Pd pembimbing pendamping yang telah banyak 

memberi masukan dansaran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 

5. Bapak/Ibu dosen dan staf  pegawai tata usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah memberikan Pengajaran dan 

berbagai disiplin ilmu kepada peneliti selama peneliti belajar di 

Universitas Islam Riau. 

6. Teruntuk orang tua tercinta serta adik yang selalu memberikan semangat 

dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Teman – teman seperjuangan khususnya angkatan 2014 Program Studi 

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kerabat, teman dekat, dan 

semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Penulis sangat mengharapkan agar proposal ini dapat bermamfaat bagi 

semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan 

penelitian ini. Semoga segala bantuan yang diberikanmenjadi amal baik dan 

mendapatkan balasan dari Allah Swt, Amin.  

    Wassalamu’alaikum Wr,Wb. 

Pekanbaru , Mei  2018 
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