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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. Adapun judul skripsi ini adalah : Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga 

Bulutangkis PBSI Sumatera Utara. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sains di Jurusan Ilmu 

Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, karena keterbatasan dan kurangnya pengetahuan penulis. Untuk itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Pada kesempatan 

ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang memberikan 

bantuan, bimbingan, maupun arahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat, kesehatan kepada mereka. 

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang 

telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada 

penulis, yaitu kepada: 

 

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

Medan. 

2. Bapak Dr. Budi Valianto,M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan. 
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3. Bapak Fajar Apollo Sinaga,S.Si, M.Si, Apt selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Keolahragaan. 

4. Ibu Zulaini, SKM,M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Keolahragaan. 

5. Bapak Nurman Hasibuan, S.Pd, M. Or selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah banyak membantu, meluangkan waktu dan memberikan bimbingan 

serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Keolahragaan yang telah memberikan 

ilmu yang berharga selama penulis menjadi mahasiswa. 

7. Seluruh peserta atlet, pelatih dan pengurus di PBSI Sumatera Utara yang telah 

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

8. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Ospied Simamora dan Tiamsi Pasaribu 

Saruksuk yang penulis kasihi. Kupersembahkan karyaku segalanya untukmu 

sebagaimana dari pengorbananmu merawat dan mendidik aku. Terimakasih 

buat cinta, kasih sayang, dukungan serta bimbinganmu padaku. 

9. Buat Abang dan Kakakku tersayang Candra Simamora, S.Kom dan Basarina 

Simamora, S.Pd yang selalu membuat penulis semangat menulis skripsi, 

terimakasih buat motivasinya dan adik-adikku yang tersayang : Tomi 

Simamora, Bripda. Rianto Simamora yang selalu membuat penulis semangat 

menulis skripsi. 

10. Buat teman-teman Jurusan Ilmu Keolahragaan Stambuk 2010 khususnya 

Mario Panjaitan, Mulyadi Pardosi, dan rekan mahasiswa kelas A dan B 
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Reguler, A dan B Ekstensi. Terimakasih atas dukungan, kebersamaan dan 

semangat yang kita bangun selama ini. 

11. Buat teman-teman Resimen Mahasiswa (MENWA UNIMED) khususnya 

Komandan dan wakil komandan beserta seluruh anggota Menwa Unimed. 

Terimakasih atas dukungan, kebersamaan dan semangat yang kita bangun 

selama ini. 

12. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Eva Pasaribu, S.Pd, M.Pd atas 

segala kebijaksanaan, perhatian dan kasih sayang yang diberikan.  

Semoga segala bantuan yang diterima Penulis membuahkan kesuksesan, dan 

segala kebaikan yang kalian berikan mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Akhir kata Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. 

 

Medan,   April 2016 
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