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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala berkat dan Karunia-nya, sehingga skripsi  ini dapat terselesaikan walaupun 

dalam wujud yang sangat sederhana. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari, bahwa keberadaan skripsi ini “bagai setetes air di laut” 

yang tak punya arti apa-apa, namun dalam penyelesainya sangat banyak mendapat 

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Selanjutnya penulis sadar bahwa 

selaku manusia biasanya tidak luput dari kesalahan “tidak ada gading yang retak, 

kalau tidak retak bukalah gading”. Tidak ada manusia yang tidak punya 

kesalahan, kalau tidak punya kesalahan bukanlah manusia. Oleh karena itu, 

penulis menyampaikan mohon maaf yang setinggi-tingginya dan terima kasih 

yang tak terhingga kepada Yth : 

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

2. Bapak Dr.Budi Valianto.M.Pd  selaku Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan 

beserta staf-stafnya. 

3. Bapak Fajar Apollo Sinaga,S.Si. M.Si, Apt, dan Ibu Zulaini, SKM, M.Kes 

selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Keolahragaan Unimed. 

4. Bapak Syamsul Gultom, SKM, M.Kes sebagai pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Bapak Fajar Apollo Sinaga,S.Si. M.Si, Apt dan Bapak Drs.Mesnan, M.Kes, 

AIFO dosen penguji skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, 

nasehat, motivasi, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen  dan pegawai TU dan Perpustakaan FIK UNIMED  yang telah 

memberi kemudahan hal administrasi dan kemudahan dalam mencari bahan 

/buku  untuk menyelesaikan  skripsi penulis. 

7. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda yang selalu membimbing dan 

mendoakan saya. 

8. Terkhusus buat kakak, adik dan teman yang telah banyak memberikan 

dukungan, nasehat, semangat, motivasi dan doa sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi sampai saat ini. 

9. Teman – teman IKOR yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi 

bagi penulis. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan yang terbaik untuk kita semua. 

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua 

pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan 

terutama untuk penulis. 
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