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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena berkat rahmat dan Karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan 

baik. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan.  
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terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun 

materil sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat waktunya hingga 

dalam pembuatan skripsi ini. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Para Dosen dan Asisten Dosen serta seluruh staf dan administrasi di 

Lingkungan FIK UNIMED. 

6. Drs. Binsar Sitorus, M.Pd kepala sekolah SMA Methodist 1 Medan dan Drs. 

M. Simangunsong selaku guru pendidikan jasmani, yang telah memberi izin 

dan membantu penulis untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian 

tepat waktu. 

7. Teristimewa kepada Ayahanda Mangara Manik dan Ibunda Nuri Br. 

Simbolon yang saya sayangi, yang telah bersusah payah membesarkan, 

membimbing dan membiayai serta mendoakan penulis sehingga dapat 

menyelesaikan studi ini. Serta kedua adik saya yang tercinta Pristober Manik 

dan Rika Novita Manik yang selalu mendoakan serta mendukung penulis, dan 

seluruh keluarga besar Op. Pandapotan Manik yang terkasih. 

8. Rekan-rekan mahasiswa PJKR Reg. C 12 yang telah banyak membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini. 
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sekitarnya, yang telah banyak memberi dukungan dan inspirasi dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

Segala kebaikan Bapak/Ibu dan semua pihak yang telah membantu penulis 
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