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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah menumpahkan kasih karunianya kepada penulis khususnya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar 

sarjana pendidikan program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu 

Keolahragaan dengan judul: “Hubungan Berat Badan, Panjang Tungkai Dan 

Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Kemampuan Shooting Pada Pemain 

Sepakbola SSB Bintang 12 Marindal Tahun 2017” 

 Selama penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan dan arahan dari berbagai pihak.oleh karena itu  pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof.Dr.Syawal Gultom selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

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

3. Kepada Bapak Drs.Suhajo,M.Pd selaku Wakil Dekan I FIK UNIMED. 

Bapak Syamsul Gultom,S.KM,M.Kes selaku Wakil Dekan II FIK UNIMED 

dan Bapak Drs.Mesnan,M.Kes selaku Wakil Dekan III. 

4. Ibu Dr. Novita, M.Pd  selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga FIK UNIMED  

5. Bapak Yan Indra Siregar, S.Pd M. Pd, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga FIK UNIMED. 

6. Bapak Drs.Rahman Situmeang,M.Pd Selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

membantu  membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai. 

7. Bapak Pengarah I Irwansyah Siregar,S.Pd, M.Pd dan Bapak Pengarah II 

Mahmuddin Matondang,S.Pd, M.Pd dan staf pegawai dilingkungan FIK 

UNIMED. 

8. Seluruh manajemen Sekolah Sepak Bintang 12 Marindal dan juga terhadap 

atlet  yang menjadi  sampel  dalam  penelitian ini. 
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9. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan dan 

bantuan baik moral maupun material terutama dari orang tua tercinta yaitu 

Ayahanda (J.Panjaitan), Ibunda (S.Siagian),  Terima kasih untuk dukungan 

semangat dan doamu. 

10. Seluruh pembina dan staf pelatih SSB Bintang 12 Marindal yang telah 

memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian tentang skripsi in. 

11. Buat teman-teman angkatan 2010 dan rekan-rekan penulis dan juga satu tim 

futsal (Very, Armando, Leo, Hery, Fadlan,Leo Sibuea,Joshua Panjaitan.), 

yang selalu ada dalam penyelesaian skripsi ini. 

12. Rekan-rekan sealmamater khusus jurusan PKO FIK UNIMED angkatan 2010 

terutama kelas Ekstensi C yang telah berbagi suka dan duka kepada penulis 

dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

13. Buat teman-teman satu tim futsal LIGASU yang sudah lama latihan bersama 

dan sama-sama berjuang merebut banyak prestasi, dan tidak lupa kepada 

pelatih Fazar Nugo Raharza, juga Bapak Dr. Imran, Dr. Amir Supriadi, M.Pd 

Amansyah S,Pd M.Pd dan Ibu Dr. Rahma Dewi, M.Pd selaku pengurus Tim 

LIGASU yang telah banyak memberikan fasilitas kepada kami selama berlatih 

dan bertanding. 

14. Buat teman-teman satu tim futsal UNIMED yang sudah lama latihan bersama 

dan sama-sama berjuang merebut banyak prestasi, dan tidak lupa kepada 

pelatih Bram Ferdian, ,juga Bapak Irwansyah Siregar S.Pd, M.Pd selaku 

pengurus Tim UNIMED yang telah banyak memberikan fasilitas kepada kami 

selama berlatih dan bertanding. 

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta 

memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis mengikuti 

perkuliahan. Semoga kebaikan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari,dapat menjadi 

amal yang baik dan mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha 

Esa. 
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 Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan.Oleh karena itu, penulis mengaharapkan saran dan kritik yang 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak. 

 Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita 

semua, khususnya bagi dunia pendidikan olahraga serta bagi para pembaca. 

Aminn... 

  Medan,    Juni 2017 

        Penulis 
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