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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur kepada Allah SWT, karena berkat dan Rahmat-Nya 

sehingga Proposal ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun judul proposal ini 

adalah” Profil Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Kelas XI Sma Negeri 1 Percut 

Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun Ajaran 2018/ 2019”. Proposal ini di 

susun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini baik teori pendukung, 

sistem penulisan, kata-kata dari isi proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan wawasan, pengetahuan, waktu dan dana 

yang dimiliki penulis. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan maaf 

yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan para pembaca atas segala 

kesalahan-kesalahan dalam penulisan proposal ini. 

Penyusunan proposal ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan 

dan arahan dari berbagai pihak yang akhirnya proposal ini dapat diselesaikan 

dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya baik itu langsung maupun tidak langsung. 

Dalam kesempatan kali ini penulis dengan tulus hati mengucapkan 

terimakasih kepada: 

1. Prof.Dr.H. Syawal Gultom, M.Pd Selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

beserta staf jajarannya. 

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

3. Drs. Suharjo, M.Pd,Pembantu Dekan I FIK UNIMED. 
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4. Dr. Syamsul Gultom, M.Kes, Pembantu Dekan II FIK UNIMED. 

5. Drs. Mesnan, M.Kes, Pembantu Dekan III FIK UNIMED. 

6. Drs. Suryadi Damanik, M.Kes, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani  

Kesehatan  dan Rekreasi (PJKR) FIK , yang telah memberikan bimbingan 

dan saran-sarandalam prosesakademik selama penulis menjadi mahasiswa 

UNIMED. 

7. Usman Nasution, S.Pd, M.Pd, sekertaris jurusan yang telah memberikan 

arahan dan bimbingan dalam penyelesaian proposal ini. 

8. Muhammad Chairad, S.Pd, M.Pd sebagai pembimbing skripsi penulis yang 

sangat berjasa dan telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam 

penyelesaian proposal ini, juga sabar dalam mengarahkan penulisan hingga 

proposal ini dapat terselesaikan. 

9. Kawan seperjuangan yang memberi saran dan motivasi kepada saya. 

Akhir kata, dengan segala kebaikan  yang telah diberikan kepada penulis 

semoga semuanya itu menjadi rahmat bagi kita semua. 

 

Medan,  Januari 2019 

Penulis 

 

 

Teguh Saputera 

NIM. 6141111090 


