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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,karena 

berkat rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini dengan baik Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Keolahrgaan Universitas Negeri 

Medan. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.Secara khusus penulis juga 

mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof.Dr.Syawal Gultom,Mpd selaku Rektor Unimed 
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UNIMED,Bapak Drs.Suharjo,M.pd sebagai wakil dekan I,Bapak Syamsul 

gultom,SKM, M.Kes. Sebagai wakil dekan II.Bpk.Drs.Mesnan,M.Kes,AIF

O sebagai wakil dekan III di fakultas Ilmu Keolahragaaan UNIMED yang 

telah member izin dan kemudaaan kepada penulis untuk mengikuti 

perkuliahan dan juga atas segala bantuannya selama perkuliahaan. 

3. Bapak Fajar Apolo Sinaga,S.Si,M.SiApt selaku Ketua Jurusaan 

IKOR(Ilmu Keolahragaan)Fakultas Ilmu Keolahragaan UNIMED. 

4. Ibu Zulaini,SKM,M.Kes selaku Seketaris jurusan IKOR (Ilmu 

Keolahragaan, Dan Ibu Nurhamida Sari Siregar SKM.M.Kes selaku 

pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan , arahan dan 

masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta membantu 

dan memberikan saran-sarankepada penulis selama perkuliahan. 

5. Ibu Dra.Rosmaini Hasibuan,M.Pd dan Ibu Rima Mediyana Sari,S,Si,M.Or 

selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Kepada Bapak Holong Purba pelatih PABBSI Kota Medan yang telah 

member izin kepada penulis untuk melakukan penelitian 
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7. Teristimewa kepada kedua Orang Tua saya Drs.Saur pangihutan malau 

dan Marta Ujung, yang telah membesarkan ,mengasuh,memberikan kasih 

sayang serta bersusah payah memberikan kebutuhan materi serta 

dukungan Doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan 

buat adik dan kakak yang peneliti sayangi,Ristari br Malau dan Kristina br 

Malau 

 

Semoga kebaikan Bapak/Ibu/Saudara/ i, menjadi amal baik dan mendapat  

Balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini .Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi penulis ,pada umumnya bagi semua pembaca. 
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