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Puji dan syukur serta terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa atas berkat karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
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Penulis menyadari, keberadaan skripsi ini bagai setetes air di laut yang tak 

punya apa-apa, namun dalam penyelesaiannya sangat banyak mendapat bantuan 

dan dorongan dari berbagai pihak. Selanjutnya penulis sadar bahwa selaku 
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selaku dosen  penguji dan bapak Drs. Suryadi Damanik, M.Kes sebagai 

moderator yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan 

skripsi ini. 

10. Bapak/Ibu Dosen FIK UNIMED yang juga turut serta membantu saya dalam 

penyelesaian skripsi ini. Staf Administrasi FIK UNIMED yang turut serta 

dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. 

11. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Galang, Hj. Tuty 

Suryani, S.Pd yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di 

sekolah tersebut. Bapak Dhany Octaf Prabudi, S.Pd. selaku guru Penjas, serta 

Bapak/Ibu Dewan Guru dan Staf Tata Usaha yang telah banyak membantu 

selama melakukan penelitian ini. 

12. Teristimewa penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Panyahatan siregar 

dan Ibunda tercinta Rosdelila harahap dan dengan sepenuh hati telah 

memberikan doa, dukungan, kasih sayang, semangat dan dorongan baik 
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seluruh keluarga yang tak hentinya memberikan doa, dukungan,motivasi, 
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17. Rekan-rekan Mahasiswa FIK UNIMED khususnya PJKR Reg B’12, dan 

seluruh teman-teman, sahabat dan semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan 

satu per satu, yang telah banyak membantu dan senantiasa mendukung penulis 

dengan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan dan memperbaiki 

skripsi ini. Semoga TYME membalas budi baik bapak, ibu, saudara/i dan 

rekan-rekan berikan kepada penulis. Amin. 
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