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penyusunan dan peyelesaian skripsi ini  

9. Bapak Dr. Ardi Nusri dan ibu Dra Rosmaini Hasibuan, M.Pd selaku 

Pengarah I dan Pengarah II yang telah memberikann masukkan dan arahan 

kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini 

10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staff  pegawai dilingkungan Fakultas Ilmu     

Keolahragaan Unimed yang turut serta membantu menyelesaikan skripsi 

ini  

11. Teristimewa kepada Ayahanda Demson Simanjuntak dan Ibunda tercinta  

Ramaita Damanik selaku Orangtua Penulis yang telah memberikan kasih 

sayang, motivasi dan semangat yang begitu luar biasa serta yang selalu 

mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini dengan penuh 

perjuangan, materi dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian 

skripsi ini  

12. Yang terkasih ketiga saudara saya Efdi Simanjuntak, Hasudungan 

Simanjuntak dan Evalina Simanjuntak, beserta keponakan saya Debora 
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memberikan saya semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini  
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Rinanda Sitorus dan Serta Munthe  yang telah menemani saya selama 

proses penyelesaian skripsi ini  

14. Saudara – saudara seiman yang muda melayani yang selalu mendoakan 

saya dalam penyelesaikan skripsi ini  
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sabar dalam mengingatkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini  
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 Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

memdapat balasan dari Tuhan. Penulis telh 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. 

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini berguna bagi kita 

semua, khususnya pembacA 
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