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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikanskripsi ini, dengan judul ‘’Kontribusi 

Kelincahan Terhadap Kemampuan Dribbling Bola Basket Siswa Putra 

Exstrakurikuler SMAN 11 Pekanbaru’’secara baik dan tepat pada waktunya. 

 Penyusunan skripsi ini tidaklah berlangsung begitu saja, melainkan penulis 

banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak berupa saran dan masukan.Oleh 

Karen aitu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Drs. Turimin, M.Pd., Selaku Pembimbing Utama yang sudah meluangkan 

waktu dan tempat untuk mengarahkan serta pembimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini; 

2. Kamarudin, M.Pd., selaku Pembimbing Pendamping yang sudah 

meluangkan waktu dan tempat untuk mengarahkan serta membimbing 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; 

3. Dosen penguji Bapak dan Ibuk M.Fransazeli, S.Pd,M.Pd, Alfi Chandra, 

S.Pd,M.Pd,  Mimi Yulianti, S.Pd,M.Pd yang telah memberikan arahan 

sewaktu ujian proposal, sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan. 

4. Drs. Alzaber, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan  Universitas Islam Riau; 

5. Drs. Daharis, M.Pd, Selaku Ketua Jurusan Penjaskesrek Pendidikan 

Universitas Islam Riau yang telah membantu dalam persyaratan ujian,   

Merlina Sari M.Pd. Selaku Sekrtaris Prodi Penjaskesrek Pendidikan 
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Universitas Islam Riau yang telah banya membantu dalam persaratan 

ujian; 

6. Seluruhpihak “SMAN 11” yang telahmembantupenulisdalam proses 

pengambilan data proposal ini; 

7. Bapak Sulaiman, S,Pd selaku guru bidang setudi pendidikan olahraga 

SMA Negeri 11 Pekanbaru yang telah membantu saya selama penelitian 

berlangsung. 

8. Terkhusus saya ucapkan kepada ayahnda Iwan Syahruddin,S.Pd dan 

ibunda Arni yang telah membesarkan dan mendidik saya hingga saat ini 

dan selalu mendoakan agar penulis menjadi orang yang berilmu, serta 

memberi motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Terimakasih untuk ibu Kalijum dan awah Suhemmy mertua saya yang 

membantu dan memberi dukungan untuk saya. 

10. Yang terspesial suamiku Fadly Suhemmy dan anakku Gendis Alula 

Suhemmy yang selalu mendoakan dan memotivasi saya agar semangat 

untuk menyelesaikan skripsi ini.  

11. Al Bukhari, Ros Miati selaku adik saya yang selalu mendoakan dan 

memberi semangat untuk saya menyelesaikan skripsi ini. 

12. Terimakasih saya ucapkan untuk sahabat saya januarahman,S.Pd yang 

sudah banyak membantu saya dalam penyusunan skripsi ini. 

13. Teman-teman seperjuangan khususnya Angkatan 2012Jurusan Pendidikan 

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, sahabat, kerabat, teman dekat dan semua 

pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi  ini. 
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Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Namun, apabila masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari 

segi penyusunan maupun dari segi isinya, penulis mengharapkan kritik dan saran 

dari pembaca. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

Pekanbaru, 24 November 2017 
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