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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis kehadiran 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 Keolahragaan Universitas Negeri Medan. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kesulitan 

yang dihadapi baik dari segi materi maupun ilmu pengetahuan yang terbatas. 

Namun berkat usaha dan kegigihan penulis yang pada akhirnya skripsi ini dapat 

diselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis 

menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Medan. 

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

Suharjo, M.Pd selaku Wakil Dekan I. Bapak Syamsul Gultom, SKM, M.Kes 

selaku Wakil Dekan II. Bapak Drs. Mesnan, M.Kes, AIFO sebagai Wakil 

Dekan III di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNIMED yang telah memberi izin 

dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan dan juga atas 

segala bantuannya selama perkuliahan. 
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3. Bapak Fajar Apollo Sinaga, S.Si, M.Si, Apt, selaku Ketua Jurusan dan Ibu 

Zulaini, SKM, M.Kes, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Keolahragaan Unimed. 

4. Ibu Zulaini, 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-saran 

kepada penulis selama perkuliahan. 

5. Ibu Nurhamida Sari Siregar, SKM, M.Kes, Ibu Rima Mediyana Sari, S.Si, 

M.Si, selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan saran dan 

masukan kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Medan beserta staff administrasinya yang memberikan bantuan dan 

pengetahuan kepada penulis selama mengikuti mata kuliah di bangku 

perkuliahan. 

7. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Victor Samosir dan Christina 

Tiurlan Silaban yang telah membesarkan, mengasuh dan memberikan kasih 

sayang serta bersusah payah memberikan bantuan materi serta dukungan doa 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

8. Buat abang saya Pius Syah Putra, ST, Peter Maryono, S.Pd serta adik saya 

Yohannes Yudi, Marharetha, dan Lusia yang memberikan semangat dan 

motivas, serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Buat Keluarga Besar Pomparan Op. Putra Pakpahan, Op. David Silaban, 

Fitriani Juniati Simarmata, S.Kep Ns dan kedua Appara saya Shelpy Sihaloho, 
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S.Pd dan Paulinus Silaban yang banyak memberikan dukungan, semangat, doa 

serta nasehat terhadap saya dalam menyelesaikan studi ini.  

10. Buat rekan-rekan sesame mahasiswa FIK UNIMED terutama jurusan IKOR 

stambuk 2009 yang tetap memberikan motivasi dan semangat kepada saya. 

Semua pihak yang tidak dapat ditulis satu persatui yang turut serta memberikan 

bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis mengikuti perkuliahan. 

 Akhirnya segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi 

amal ibadah yang diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya tulisan ini 

dipersembahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

dunia olahraga serta bagi siapa saja yang membacanya. 
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