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PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa sknpsi ini adalali sepenuhnya karya saya sendm.

Tidak ada di dalamnva yang termasuk knteria plagiat dari karya orang tain.

Rosdian Nur Utamie

960081



"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila telah selesai dari sesuatu urusan
Kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."
Q. S. Alam Nasyrah: 6-8

Cifancmk' scbaqian /rarafrm
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat lllahirabbi yang telah

melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, shalawat serta salam kepadajunjungan kita

Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan kebenaran dan suri tauladannya.

Alhamdulillah, berkat ijin dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan

sknpsi yang berjudul: "Kesesuaian Harapan Mahasiswa Terhadap Sistem

Evaluasi yang Dilakukan Dosen FPOK Universitas Pendidikan Indonesia"

scbagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Jurusan

Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan

IJniversitas Pendidikan Indonesia.

Dalam pembahasan penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk

memperoleh hasil yang sebaik-baiknya, namun inilah bukti dan kenyataannya.

Karena itu penulis motion maaf dari segala kekeliruan dan kekurangan yang

sekiranya disengaja atau tidak disengaja tidak sesuat dengan semestmya. Itu

semata-mata karena keterbatasan dan kelemahan penulis. Walaupun demikian

penulis mengharapkan mudah-mudahan karya tubs yang sederhana ini dapat

memberikan sumbangan berharga pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan

Kesehatan khususnva dan fakultas lam yang ada di Imgkungan Universitas

Pendidikan Indonesia.

Selanjutnva penulis menyadan pula dalam rangka penuhsan sknpsi ini tidak

terlepas uluran tangan dan berbagai pihak baik berupa bmibmgan. pctunjuk. saran,

dorongan maupun bantuan moril dan materil yang berharga.



Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya semoga

amal baik tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amien.

Semoga apa yang dapat penulis susun ini dapat bermanfaat bagi penulis

khususnva dan para pembaca umumnya.

Bandung, Juni 2001

Rosdian Nurlltamie





UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak menemui

hambatan-hambatan, namun berkat rahmat serta karunia Allah SWT serta bantuan

dan bimbingan semua pihak. akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin

menyampaikan ucapan tenma kasih yang sedaiam-dalamnya kepada semua pihak

yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Drs. Aiming Ma'mun. M. Pd.. Selaku Dekan FPOK UPI atas izin dan

rekomendasinya kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan penyusunan

skripsi ini.

2. Bapak Drs. E. Suryatna. M. Kes.. selaku Ketua Junisan Pendidikan Kesehatan

dan Rekreasi merangkap Pembimbing I atas izin dan rekomendasinya kepada

penulis untuk mengadakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. H. Denny Suhinnan, selaku Pembimbing II atas izin dan

rekomendasinya kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan penyusunan

skripsi ini.

4. Ibu Dra. Surdiniaty Ugelta. M. Kes., selaku Pembimbing Akademik atas

segala bantuan dan bimbingannya seliingga penulis dapat menyelesaikan

perkuliahan dan penyususnan sknpsi ini.

5 Rekan-rekan di FPOK mulai dan angkatan 1994 sampai dengan 1998 atas

bantuannya serta kerjasamanya seliingga penelitian yang penulis laksanakan

dapat berjalan dengan lancar.



6. Staf Dosen dan Karvawan FPOK LiPl atas segala bantuan dan kcrjasamanya.

(bual Pak Bambang yang udah mau direpotin dan banyak ngasih masukan.

juga udah mau sharing story, thanx a lot!)

7. Mama dan Papa tercinta atas segala bantuan. motivasi sena curalian kasih

sayang yang tiada habisnya.

8. Dede Ainel. Aa Anin. Peppv. Si Kecil A\ie tercinta atas motivasi yang \-u6:\

henti and Baby Arief (senangnya diberi kesempatan menjadi Uwa...) 1 LOVM

U ALL...!!!

9. Mi Querida Ikky. yang selalu setia menanti hari bahagia.

10. Oin Zen dan fame, atas nasihat dan motivasi serta do'anya.

11. Sahabatku di 14E...Mba Ameng (phis Mas c thanx kompienya ya...). Mba

Dian. Ciaow, Shanty, (both atas pcrhatian dan motivasinya.

12. Rekan-rekan mahasiswa PJKR"96 (Atox, Dani. Akang, Tannin, Ibing, Uereng

etc) atas motivasinya dan thanx buat kenangan yang pemah kita lewati

bersama...keep in touch guys!!

13. Pak Entang (atas persahabatan dan kepercayaan yang sudah diberikan), Herv

Lentik, Flor 'Cobain\ BlacKsweel 'Abang' Denden (atas kenangan yang udah

dilewati bersama), P'AT. Surf Bedih. Bungsu. Arab. Sinchan, Ambon. Beny

etc yang udah mau maen basket bareng saya.

14. Mv Favorite band TOTO. Incognito, and semua stasion radio yang udah

nemenin begadang.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga atas segala yang mereka benkan mendapat balasan yang berllipal

ganda dan lebih dari Allah SWT Amim

Bandung. Juni 200!

Rosdian Nur Utamie
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