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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi 

Rahmat dan Berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Rancangan Pakaian Ergonomis Atlet Goal Ball National Paralympic 

Committee NPC Sumatera Utara”. Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu 

syarat untuk mengerjakan skripsi pada program S-1 di jurusan Ilmu Keolahragaan, 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari, bahwa keberada proposal skripsi ini “bagai setetes air 

di laut“. Penulis juga menyadari tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik tanpa bimbingan, saran, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak 

terutama Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, 

motivasi dan arahan mulai dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini. 

Selanjutnya penulis sadar  bahwa selaku  manusia biasa tak luput dari kesalahan. 

Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima 

kasih kepada yang terhormat : 

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

Medan. 

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

Keolahragaan, Bapak Drs. Suharjo, M.Pd, sebagai Wakil Dekan I, Bapak 

Syamsul Gultom, SKM, M.Kes sebagai Wakil Dekan II, Bapak Drs. 

Mesnan, M.Kes, AIFO sebagai Wakil Dekan III di Fakultas Ilmu 

Keolahragaan UNIMED yang telah memberikan ijin dan kemudahan 
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kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan dan juga bantuan selama 

perkuliahan. 

3. Bapak Fajar Apollo Sinaga, S.Si, M.Si, Apt selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Keolahragaan. 

4. Ibu Zulaini SKM M. Kes selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Keolahragaan.  

5. Ibu Zulaini SKM M. Kes selaku Pembimbing Proposal Skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan, saran dan arahan 

kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, 

6. Teristimewa untuk ibunda Erlida dan Ayahanda Zamri dan terima kasih 

yang tak terhingga atas semua pengorbanan dan doa yang telah diberikan 

selama ini kepada saya. 

7. Terimakasih untuk adik-adik saya, Rajni Oktia, Rismar Anjeli, Raju 

Khairil Unami dan kakak saya Roza Indri Afia. Yang membuat saya 

termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.  

8. Kepada Nenek saya Zahri, yang sudah memotivasi untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

9. Sahabat–sahabatku sejawat dan seperjuangan, Alfi andri, Inike Putri 

Mahdame, Rahma Dayanti, Aida Mawar, Muda Darmawan, Dedi Bahari, 

Ahmad Fauzi, Fadilla, Andi siti Hartina, abangda Candra Efendi, Abangda 

Sibarani, Kakak tercinta Mak Juli, Mak Sri, Kak Putri. Semua teman-

teman Jurusan Ilmu Keolahragaan Unimed yang belum sempat saya 

tuliskan, terimakasih atas dukungan kalian selama ini. 
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10. Terimakasih Kepada Pengurus-Pengurus NPC Sumatera Utara yang sudah 

mengizinkan saya untuk berkenan meneliti penelitian skripsi saya dalam 

olahraga Goal Ball. Terimakasih kasi juga kepada bapak Alan Sastra 

Ginting selaku ketua Npc Sumatera Utara yang sudah memotivasi untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih kepada ibu Rima Mediana Sari 

selaku pengurus Npc Sumut serta selaku dosen saya di Universitas Negeri 

Medan yang sudah banyak membantu mengerjakan skripsi ini. 

Terimakasih kepada bapak Suliadi selaku sekretaris dan selaku Pelatih 

Goal Ball yang sudah mengizinkan saya untuk meneliti Atlet Goal Ball. 

dan terimakasih juga kepada pengurus pengurus lain yang belom bisa saya 

sebutkan satu persatu, sekali lagi terimakasih banyak semuanya. 

11. Terimakasih kepada atlet goal ball Kiki, Herison, Ilman, Yayukari, 

Yudeni, Andika dan selaku pelatih goal ball Bapak Suliadi beserta Asisten 

pelatih Dwi Putra Lasardani, Saya ucapkan terimakasih banyak buat 

semuanya. 

12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan 

motivasinya. 
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Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupaya dengan semaksimal 

mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak 

kelemahan, baik isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Kiranya ini bermanfaat dalam memperkaya ilmu pendidikan kita. Akhirnya 

penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini berguna bagi kita semua 

khususnya para pembaca. 

                                                                              Medan, 12 Oktober 2017 

         Penulis 

 

 

        Rizki Agus Adrian 
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