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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmad dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. 

Penulis, Menyadari, keberadaan skripsi ini bagaikan setetes air 

yang jatuh kelaut yang tidak mempunyai nilai apa-apa, namun dalam 

menyelesaikannya sangat banyak sekali mendapatkan bantuan dan dorongan 

dari berbagai pihak. Dan Selma masa penyelesaian skripsi ini penulis 

mungkin saja banyak melakukan kesalahan seperti pepatah mengatakan 

“Tak ada gading yang tak retak”, tidak ada manusia yang sempurna dalam 

proses kehidupannya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan mohon maaf  

dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis 

baik moril maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah 

walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Secara khusus saya 

ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof.Dr. Syawal Gultom, M.Pd Rektor UNIMED yang telah 

menerima penulis sebgai mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan 

kejenjang program S-1 

2. Bapak Drs. Basyaruddin Daulay, M.Kes selaku Dekan FIK Unimed 

3. Bapak Drs. Suharjo, M.Pd selaku wakil Dekan I FIK Unimed 

4. Bapak Drs. Mesnan, M.Kes AIFO selaku wakil Dekan II FIK Unimed 

5. Bapak Dr. Budi Valianto, M.Pd selaku wakil Dekan III FIK Unimed 

6. Bapak Drs. Suryadi Damanik, M.kes selaku Ketua Jurusan PJKR 

7. Bapak Afri Tantri, S.Pd, M.Pd  selaku Sekretaris Jurusan PJKR 
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8. Bapak Usman Nasution, S.Pd, M.Pd Dosen Pembimbing skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan nasehat 

kepada penulis 

9. Dosen dan Asisten Dosen, Staf Administrasi dan Perlengkapan serta 

Perpustakaan di lingkungan FIK UNIMED. 

10. Kepala Sekolah dan Guru Olahraga khususnya kelas X MAN 1 Medan 

yang telah mengizinkan dan memberikan bantuan dalam penelitian di 

sekolah tersebut. 

11. Kepada Ayah dan Bundaku yang paling ku cintai yang mungkin rasa cinta 

dan sayangku saja tak cukup untuk mengungkapkan ini, yang selalu 

bersabar memberikan semangat dalam bentuk moril dan material. 

12. Abang handaku Hari Budianto  dan Bambang Hermawan yang selalu 

memberikan semangat dan doanya  

13. Teman-teman seperjuanganku yang mungkin tak dapat ku sebutkan satu 

persatu. 

14. Dan adik-adik siswa MAN 1 Medan T.A 2013/2014 yang telah bersedia 

meluangkan waktunya dalam pelaksanaan tes. 

Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang turut serta 

member bantuan dan sumbangan pemikiranyya selama penulis mengikuti 

perkuliahan. 

Semoga penulisan ini dapat berguna bagi semua pembaca, trutama bagi 

penulis sendiri. Amin…Ya…Robbal Alamin. 
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