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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 Power Otot Lengan dan Power Otot 

Tungkai Terhadap Kemampuan Renang Gaya Bebas 50 Meter Pada Atlet 

Putri Kelompok Umur 12 Sampai 15 Tahun Tirta Prima Swimming Klub 

Kota Medan 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 terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

Medan. 

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

3. Kepada Bapak Drs. Suharjo, M.Pd, selaku Pembantu Dekan I FIK UNIMED. 

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

UNIMED dan Bapak Drs. Mesnan, M. Kes. selaku Pembantu Dekan III. 

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

Olahraga FIK UNIMED. 

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

Kepelatihan Olahraga FIK UNIMED. 
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6. Bapak Drs. H. M. Nustan Hasibuan, M. Kes. selaku Pembimbing Skripsi 

7. Seluruh civitas Akademik Universitas Negeri Medan.  

8. Seluruh ManajemenTirta Prima SwimmingKlub Tahun 2017 dan juga terhadap 

atlet yang menjadi sampel  dalam  penelitian ini. 

9. Ucapan terimakasih untuk Pusat Latihan Renang Primbana tempat saya 

berkerja, yaitu kepada Bapak Brigjen. Pol. Drs. Raziman Tarigan, SH. Selaku 

pemilik Pusat Latihan Renang Primbana, dan ucapan terimaksih kepada 

Abangnda Frits Jatniel selaku Manajer Pusat Latihan Renang Primbana. Yang 

mana telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini baik dalam 

toleransi waktu dalam pekerjaan, materi, maupun dukungan penuh kepada 

saya sebagai penulis. Penulis tidak bisa membalas semua kebaikan yang telah 

penulis terima, hanya dengan ucapan trimakasih yang sebesar-besarnya dari 

saya, semoga Tuhan membalas semua kebaikan, dan diberi umur panjang, 

begitu juga untuk Pusat Latihan Renang Primbana, sukses selalu dan jaya 

terus. Dan tidak lupa juga ucapan trimakasih kepada rekan-rekan pekerjan 

yang ada di Pusat Latihan Renang Primbana atas dukungan dan semangat, 

canda dan tawa yang telah kalian berikan selama ini kepada saya. 

10. Ucapan trimakasih kepada wanita terindah yang pernah mengukir namanya 

dihati penulis Siti Komariah Ritonga (ndutt”), yang sangat menginginkan 

skripsi ini selesai bahkan selalu memberi dukungan penuh, baik fasilitas, 

semangat, dan doanya. Penyelesaian skripsi ini bahkan hingga wisuda nanti 

adalah suatu keinginan terbesar ”ndutt”, tinggal sedikit lagi semua keinginan 

ndutt akan tercapai meski kita sudah tidak sama lagi. Trimakasih sayang. 
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11. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan dan 

bantuan baik moral maupun material terutama dari orang tua tercinta yaitu 

Ayahanda Fatolosa Laia dan ibunda SudimaBaene tercinta, terimakasih yang 

tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan 

ketulusannya dalam mendampingi penulis. Semoga Tuhan senantiasa 

melimpahkan kasih dan karunia Nya kepada keduanya. Serta kepada adik 

tercinta Desti Mawati Laia, yang selalu memberi dukungan kepada penulis 

sehingga skripsi ini berjalan dengan semestinya. Semua pihak yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membrikan 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. 

 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.  

 

   

        Medan,   Juli  2017 

        Penulis 
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