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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahi robbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. 

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 

studi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kesulitan 

yang dihadapi baik dari segi materi maupun ilmu pengetahuan yang terbatas. 

Namun berkat usaha dan kegigihan penulis yang pada akhirnya skripsi ini dapat 

diselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis 

menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 

yang sebesar-besarnyakepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Dr. Budi Valianto, M.Pd selaku Dekan FIK UNIMED. Bapak Drs. 

Suharjo, M.Pd selaku Wakil Dekan I. Bapak Syamsul Gultom, SKM, M.Kes 

selaku Wakil Dekan II. Bapak Drs. Mesnan, M.Kes, AIFO sebagai Wakil 

Dekan III di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNIMED yang telah memberi  izin 

dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan dan juga atas 

segala bantuannya selama perkuliahan. 
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3. Bapak Fajar Apollo Sinaga, S.Si, M.Si, Apt, selaku Ketua Jurusan dan Ibu 

Zulaini, SKM, M.Kes, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu KeolahragaanUnimed. 

4. Ibu Nurhamida Sari Siregar SKM,M.Kes selaku pembimbing skripsi saya yang 

telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini serta membantu dan memberikan saran-saran 

kepada penulis selama perkuliahan. 

5. Ibu Zulaini,SKM,M.Kes dan Ibu Indah Verawati,S.Psi,MA, selaku Dosen 

Penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada peneliti 

dalam penulisan skripsi ini. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Medan beserta staff administrasinya yang memberikan bantuan dan 

pengetahuan kepada penulis selama mengikuti matakuliah di bangku 

perkuliahan. 

7. Bapak Maulana malik muttaqin,MA selaku kepala sekolah Smp Al-Farabi 

yang telah memberikan izin penelitian. 

8. Siswa kelas VIII Smp Al-Farabi Deli serdang yang telah banyak mem 

9. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Bapak Abubakar IB dan Ibu 

Jasmani,S.Pd,M.S.M yang telah membesarkan, mengasuh dan memberikan 

kasih sayang serta bersusahpayah memberikan bantuan materi serta dukungan 

doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

10. Abang saya Reza Saputra,SH,M.Kn dan Adik saya Muhammad Rizky, yang 

memberikan semangat dan motivasi, serta doa dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 
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11. Nurhafizah Simamora yang senantiasa memberikan support dan menemani 

saya dikala suka duka penyelesaian skripsi ini. 

12. Rekan-rekan sesama mahasiswa Fik Unimed terutama jurusan Ikor stambuk 

2012 yang tetap memberikan motivasi dan semangat kepada saya. 

13. Semua pihak yang tidak dapat ditulis satu persatu yang turut serta memberikan 

bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis mengikuti perkuliahan. 

 Akhirnya segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi 

amal ibadah yang diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya tulisan ini 

dipersembahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya kepada  

dunia olahraga serta bagi siapa saja yang membacanya. 

 

 

Medan,   Maret 2017 

Penulis 

 

Fery juanda 




