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KATA PENGANTAR 

Dengan kerendahan hati, rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan 

Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya, sehingga 

skripsi Ini dapat diselesaikan. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Sains Olahraga di Universitas 

Negeri Medan (UNIMED). 
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kepada Drs. Suharjo, MPd selaku pembantu dekan I, Bapak Samsul 

Gultom, SKM, M.Kes, Bapak Drs. Mesnan, M.Kes, AIFO selaku 
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5. Ibu Rima Mediyana Sari, S.Si, M.Or sebagai dosen pembimbing skripsi 

saya, saya mengucapkan terima kasih telah membantu dan membimbing 

saya, sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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6. Ibu Nurhamida Sari Siregar, SKM, M.Kes sebagai dosen penguji I, dan 

Ibu Indah Verawati, S.Psi, MA sebagai dosen Penguji II, yang telah 

memberikan saran dan masukan untuk menjadikan skripsi ini selesai 

dengan baik. 

7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Jurusan Ilmu 

Keolahragaan yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan 

skripsi ini. 

8. Teristimewa saya ucapkan terima kasih kepada Ayah saya Darma Ginting 

dan Ibu saya Ratna Wati br Sitepu yang selalu memberi dukungan, 

nasihat, semangat dan doa yang tulus kepada saya sampai saat ini. 

9. Terima kasih juga saya ucapkan kepada adik-adik saya Astra Andrea 

Ginting, Ardiyanto Ginting dan Ineke Timanta br Ginting  yang selalu 

memberi dukungan dan senyuman kepada saya. 

10. Kepada Retta Florida Siahaan yang selalu memberi dukungan, Motivasi 

dan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. 

11. Kepada Desti Sela Pertiwi dan Fanema Ndruru yang telah memberikan 

banyak waktu untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini. 

12. Kepada Hana, Rahma dan Ike yang telah membantu penelitian dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

13. Kepada Andika, Regina, Irdian, dan semua teman seperjuangan IKOR 

2011 yang selama ini selalu membantu dan mendukung saya. 
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14. Kepada sahabat-sahabat kecil saya yang sampai saat ini masih tetap 

menjadi sahabat saya di Taneh Karo Simalem yang ikut membantu saya 

untuk menempa dari saya hingga seperti saat ini, saya ucapkan terima 

kasih. 

 Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut 

serta memberikan bantuan sumbangan pemikiran selama mengikuti perkuliahan. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberika Rahmat-Nya atas kebaikan dan 

kemurahan hati Bapak/ibu, saudara/saudari sekalian. 
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semua, khusunya bagi dunia pendidikan olahraga serta bagi siapa saja yang 

membacanya. 
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