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KATA PENGANTAR 

 Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengetahuan Gizi S Atlet Program 

Pembinaan Intensif (PPI) National Paralympic Committee (NPC) Provinsi 

Sumatera Utara tahun 2018“. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat agar 

dapat memperoleh gelar sarjana. 

 Dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak 

bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus 

kepada: 

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

Medan. 

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

3. Bapak Drs. Suharjo, M.Pd sebagai Wakil Dekan I FIK UNIMED. 

4. Bapak Dr. Syamsul Gultom, SKM, M.Kes sebagai Wakil Dekan II FIK 

UNIMED. 

5. Bapak Drs. Mesnan, M.Kes, AIFO sebagai Wakil Dekan III FIK 

UNIMED. 

6. Bapak Fajar Apollo Sinaga, S.Si, M.Si, Apt sebagai Ketua Jurusan Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Medan. 
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7. Ibu Zulaini, SKM, M.Kes sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Medan. 

8. Ibu Nurhamida Sari Siregar S,KM M.Kes selaku Dosen Pembimbing yang 

selalu memberi motivasi . 

9. Rima Mediyana Sari,S,Si,M.Or selaku pengarah I yang memberi banyak 

masukan. 

10. Deni Rahman Marpaung, S.Pd,M.Or selaku pengarah II yang memberi 

masukan. 

11. Islamidina akmil S.Si dan M Arifin Dalimunte sahabat kampus,  

terimakasih yang selalu ada dalam proses penyelesaikan skripsi. 

12. Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Medan beserta staff administrasinya 

yang memberikan bantuan dan pengetahuan kepada penulis selama 

mengikuti matakuliah di bangku perkuliahan. 

13. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Ayahanda Ramli GS dan Ibunda 

Nur Indah yang telah membesarkan, mengasuh dan memberikan kasih 

sayang serta bersusah payah memberikan bantuan materi serta dukungan 

doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

14. Terimakasih kepada abang saya Indra Gunawan, kakak saya Desy Lestari 

Pratiwi dan adik saya Agung Pranoto, yang memberikan semangat dan 

motivasi, serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Terimakasih kepada sodara- sodaraku Rachmat Kurniawan, Khairi Ardian, 

Angga Osikawinata Purba, Robby Mulanadan Randy Khair yang selalu 



iv 
 

mendukung dan member semangat yang tinggi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian. 

16. Terimakasih untuk keluarga besar SAPMA PP, yang telah memberikan 

banyak hal dan pelajaran dalam semangat berorganisasi, serta adik adik 

dan teman teman seperjuangan tak lupa senior yang banyak membantu. 

17. Terimakasih kepada kekasih ku Ananda Maulianda yang telah membantu 

dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

18. NPC Sumatera Utara yang telah mengijinkan untuk penelitian dan 

menerima dengan baik serta atlet PPI NPC yang bersedia membantu 

penelitian saya. 

19. Rekan-rekan yang senasib dan seperjuangan yang telah memberikan 

bantuan, masukan, kritikan dan saran-saran. 

20. Untuk yang terakhir terimakasih untuk kampus UNIMED dan segala yang 

ada di dalamnya termasuk kenangan yang ada di dalamnya, semoga kau 

tak pernah lupa dan memanggilku suatu hari nanti, biarlah aku pergi dan 

kembali untuk membangunmu suatu hari nanti, semoga jam yang berlalu 

dan hari hari yang telah kita lewati menjadi saksi untuk suatu kenangan 

yang mungkin biasa tapi berarti di kehidupanku untuk di jadikan kenangan 

dan motivasi untuk menjadi orang yang lebih berarti lagi. 

 Semoga arahan, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal 

ibadah bagi keluarga, bapak, dan rekan-rekan, sehingga memperoleh balasan yang 

lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
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membangun untuk kesempurnaan proposal atau tulisan penulis berikutnya. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat dijadikan sebagai 

sumbangan pikiran untuk mahasiswa FIK UNIMED khusunya mahasiswa Ilmu 

Keolahragaan. 

 Medan,   April 2018 
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