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skripsi ini. 

6.  Bangun Setia Hasibuan, S.Pd, M.Or, sebagai pengarah I dan Saipul Amri 
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waktu serta arahan, perhatian, dorongan, serta masukan dan saran yang 

sangat berharga dalam penulisan skripsi ini. 

7. Para Dosen dan Asisten Dosen, Staf Administrasi dan Perlengkapan di 

lingkungan FIK UNIMED yang telah banyak memberikan ilmu 

pengetahuan serta pengalaman belajar selama penulis melaksanakan 

perkuliahan. 

8. Kepala Sekolah Ziana Batubara, S.Pd, dan Bapak Abdul Muin, A.M.Pd 

selaku guru pendidikan jasmani beserta guru-guru di SD Negeri 112214 

Sei Nahodaris Kec.panai tengah Labuhanbilik Tahun Ajaran 2015/2016 

yang telah begitu banyak membantu penulis selama melaksanakan 
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9. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta, ayah dan ibu yang 

sangat sabar telah membina, mendidik, memberikan segalanya yang saya 

butuhkan dukungan, doa dan semangat kepada saya sampai sekarang, 

terimaksi atas segalanya yang tak bisa dilupakan dan bahkan tak bisa aku 
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10. Buat kakakku, sarina daulay, herawana daulay, anwar daulay, dan sofwan 

daulay terima kasih atas doa, bantuan dan dukungannya. Dan ke empat  

adikku , khairuddin daulay, wulan daulay, nova daulay, mahram daulay, 
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bantuan, motivasi, dukungan serta doanya selama ini. 

12. Juga tak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan mahasiswa FIK UNIMED 

khususnya PJKR B REG 2011, UKM Pramuka dan HMI Komisariat Fik 

beserta teman-teman satu kos Remo dan Taupik dan semua pihak yang tak 

bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu saya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas 

keterbatasan yang ada. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi menuju kemungkinan keberhasilan di dalam 

dunia pendidikan. Akhir kata penulis menghaturkan banyak ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang terlibat. 
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