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 Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan Bapak Drs. Suryadi Damanik, 

M.Kes selaku ketua jurusan PJKR serta seluruh dosen dan staf pegawai jurusan 
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kepada peneliti selama melakukan penelitian disekolah. 

 Teristimewa penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarmya 
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memberikan doa, kasih sayang, materi dan perhatian yang luar biasa kepada 
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memberi dukungan kepada penulis. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada 

Evi Harta Justitia Sihombing S. Pd, Devi Dita Xaveria Lumbanraja S.Pd, Ade 
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membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

 Ucapan terima kasih yang terindah untuk yang tersayang  Shanti S.Pd 

yang selalu bersabar menghadapi penulis  dalam menyusun skripsi yang tidak 

pernah lelah mendukung penulis. 
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