
ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

          Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada penulis, sehingga peneliti dapa 

menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “Pengembangan 

Variasi Latihan Ippon Kumite Pada atlet Karate Tahun 2017. Skripsi yang 

diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Olahraga di Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Medan.  

          Penulis menyadari bahwa Skiripsi ini masih kurang sempurna. Oleh karena 

itu penulis sangat mengharapkan adanya saran maupun kritik dari para pembaca 

dan semua pihak yang mengarah kepada perbaikan penyusunan skripsi ini. Pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimah kasih 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, Bapak Drs. 

Suharjo, M.Pd selaku Wakil Dekan I FIK Unimed, Bapak Syamsul Gultom 

SKM. M.Kes selaku Wakil Dekan II FIK Unimed dan Bapak Drs. Mesnan, 

M.Kes selaku Wakil Dekan III FIK Unimed. 

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

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

Kepelatihan Olahraga, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak Pangondian H Purba, S.Pd, M.Pd selaku pembimbing skripsi dan 

pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam 

pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik  



iii 
 

5. Staf pengajar dan staf pegawai FIK UNIMED yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan dan kemudahan administrasi dalam proses perkuliahan  

6. Secara khusus dan teristimewa terima kasih kepada ayah handa Aston Purba 

dan Ibunda Kolose Pakpahan, yang tidah henti-hentinya selalu mendoakan, 

mendukung dan memotivasi dengan penuh kasih sayang kepada penulis untuk 

menyelesaikan studi ini. 

7. Kepada kakak saya Magdalena T. M Purba dan adik saya Pranata A Purba 

yang selalu memberikan motivasi  dan dukungan kepada saya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Kepada Debby A pandiangan tercinta yang telah banyak membentu 

memberikan doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

9. Kepada rekan Josua Sinaga, Ok denny, Mery Saragih, Sandy Purba, Rio 

Corint, Oscar Delahoya Purba yang telah banyak membatu dan memberi 

motivasi kepada penulis. 

10. Rekan-rekan seperjuangan PKO Ex-A stambuk 2013, serta semua pihak yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima 

kasih. 

          Akhir kata, penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca sekaligus gambaran untuk kemajuan skripsi 

lainnya. Dan jika ada saran atau kritik yang sifatnya membangun agar penulis 

lebih baik lagi, penulis akan menerima dengan senang hati.                                                                         

                                                                                  

                                                                                        Medan,   Maret 2018 

                                                                                        Penulis,  

                                  

                                                                                        Master Purba 

                                                              NIM. 6133321002 

 


