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2015/2016” Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan. 
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Negeri Medan beserta staf jajaranya. 

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

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

4. Bapak. Samsul Gultom,SKM, MKes. Pembantu Dekan II FIK UNIMED. 

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

6. Bapak Drs. Suryadi Damanik, M.Kes. selaku Ketua Jurusan Pendidikan 
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menjadi mahasiswa UNIMED. 
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memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Ibu Eva Faridah,SPd,M.Pd. pembimbing skripsi penulis yang sangat 

berjasa dan telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam 

penyelesaian skripsi ini, juga sabar dalam mengarahkan penulisan hingga 

skripsi ini siap dituliskan. 

9. Bapak/Ibu Dosen FIK UNIMED yang juga turut serta dalam membantu 

penyelesaian skripsi ini. 

10. Terimakasih kepada kepala sekolah, Bapak/Ibu guru SMA 1 Perbaungan 

dan khususnya Bapak Suhairi,S.Pd,M.Pd. dan Ibu Juliah R ,S.Pd. selaku 

Guru penjas dan  seluruh siswa kelas XII² yang telah membantu saya 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

11. Teristimewa kepada Ayahanda Yahya Sahin dan Ibunda Maidar Hanum 

selaku orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang dan bimbingan, 

serta selalu mendoakan saya. 

12. Yang tercinta adinda May hariani dan si kecil Aqila ramadhani yang telah 

menjadi penyemangat dan mendoakan saya sehingga saya dapat 

menyelesaikan sekripsi ini 

13. Terimakasi kepada seluruh saudara kandung saya yang telah mendukung 

dan mendoakan saya hingga dapat menyelesaikan studi dan juga keluarga-

keluarga yang selalu memberikan semangat, dan motivasi kepada saya. 
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sahara tarigan SPd. yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi. 

15. Kepada rekan-rekan mahasiswa PKR stambuk 2011 terkhusus kelas B 

Ekstensi dan teman seperjuangan yang telah banyak membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis 

sebutkan namanya satu persatu yang turut serta memberikan bantuan dan 

sumbangan pemikiran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

  Akhir kata, dengan segala kebaikan  yang telah diberikan kepada penulis 

biarlah  semuanya itu kiranya diberkati oleh ALLAH SWT dan semoga menjadi 

Rahmat bagi kita semua. Selanjutnya tulisan ini dipersembahkan untuk 

pengembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya, dan prestasi  khususnya. 
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