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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr.wb
Alhamdullilahi Rabbil Allamin, dengan segenap kerendahan hati segala
puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan
petunjuk Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang
diperbuat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Medan.
Penulis menyadari, keberadaan skripsi ini bagai setetes air dilaut yang tak
punya apa-apa, namun dalam penyelesaiannya sangat banyak mendapat bantuan
dan dorongan dari berbagai pihak. Selanjutnya penulis sadar bahwa selaku
manusia biasa tak luput dari kesalahan ”Tidak ada gading yang tidak retak, kalau
tidak retak, bukanlah gading. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan,
kalau tidak punya kesalahan bukanlah manusia”. Oleh karena itu, penulis
menyampaikan mohon maaf yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang
sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik moril
maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat pada
waktunya dengan pembuatan skripsi ini. Secara Khusus saya ucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri
Medan beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr.Budi Valianto,M.Pd, selaku Dekan FIK UNIMED.
3. Bapak Drs. Suharjo.M.Pd selaku Wakil Dekan I FIK UNIMED.
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4. Bapak Drs. Samsul Gultom, M.Kes selaku Wakil Dekan II FIK UNIMED
5. BapakDrs. Mesnan,M.Kes,AIFO selaku Wakil Dekan III FIK UNIMED.
6. Bapak, selaku Wakil Dekan III FIK UNIMED.
7. Bapak Drs.Suryadi Damanik,M.Kes, selaku ketua Jurusan PJKR FIK
UNIMED.
8. Ibu Ika Kusumasari S.Pd,M.Pd selaku Dosen pembimbing Skripsi yang
telah banyak memberikan bimbingan,masukan dan nasehat selama proses
penyusunan skripsi berlangsung.Kepada Tim Penguji Ujian Meja Hijau,
sebagai Ketua Bapak Dr.Budi Valianto,M.Pd, Sebagai Sekretaris Bapak
Drs.Suryadi

Damanik,

M.Kes,Sebagai

Pembimbing Skripsi Ibu Ika

Kusumasari S.Pd, M.Pd,Sebagai Pengarah I Bapak Drs.M. Yusuf, Sebagai
Pengarah II Bapak Drs.Mulyadi, MS, yang telah membantu saya dalam
penyelesaian skripsi ini dan memberi banyak bimbingan, arahan serta
motivasi yang luar biasa untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa
depan.
9. Bapak/ Ibu Dosen FIK UNIMED yang juga turut serta dalam membantu
penyelesaian skripsi ini.
10. Terimakasih kepada kepala sekolah, Bapak/ Ibu guru SMA Negeri 1
Selesai Kab. Langkatyang telah membantu saya dalam penyelesaian
skripsi ini
11. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayah saya Syakrani dan Ibu
saya Rohaniyang telah memberikan kasih sayang dan bimbingan, serta
selalu mendoakan penulis.
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12. Teristimewa juga kepada adik saya tercinta, Rizky Resya yang selalu
memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Yuyun Novita Sari, S.Pd yang selalu mendo’akan
penulis dan memberikan motivasi, semangat dan dukungan untuk
menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih buat teman-teman kelas PJS C REG 2011 yang memberi
dukungan dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi
ini.
15. Serta terimakasih juga buat Dwi, Ihsan, Zul, Akip dan Pak Rudi yang telah
membantu saya dalam penelitian skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga pengalaman dan pengetahuan yang
diperoleh selama penulisan skripsi ini berguna bagi penulis dan pembaca dan
apabila dalam tulisan ini terdapat suatu yang kurang berkenan,penulis memohon
maaf yang setulusnya,semoga kita semua selalu dalam ridho dan lindungan allah
SWT. Amin ya Rabbal’alamin.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Medan,
Penulis

April 2016

M. Rizky Candra
NIM. 6113112116
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