
KATA PENGANTAR 

 Dengan segala rasa syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T atas 

segala nikmat, karunia dan berkah yang luar biasa kepada penulis, sehingga 

skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN PADA 

FAMILY FITNESS CLUB MEDAN TAHUN 2012’’ dapat diselesaikan. 

 Penulisan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Medan. 

Di dalam penulisan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dalam 

bentuk materil ataupun spiritual, serta dukungan dari pihak yang telah rela 

meluangkan waktyu, tenaga dan pikiran demi tersusunnya skripsi ini. Dengan 

penuh rasa hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua penulis, Bapak Sudarto SE, dan 

khususnya Ibunda Dra. Yusmaningsih, yang telah memberikan dukungan moril 

dan materil yang diberikan dengan tulus dan ikhlas, serta selalu mendoakan dan 

memberikan motivasi yang tiada hentinya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, 

adalah sebagai berikut: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibnu Hajar Damanik, M.Pd sebagai Rektor Universitas 

Negeri Medan 

 



2. Bapak Drs. H. Basyaruddin Daulay, M.Kes sebagai Dekan, Drs. Suharjo,M.Pd 

sebagai Pembantu Dekan I, Drs. Mesnan, M.Kes sebagai Pembantu Dekan II, 

Dr. Budi Validanto, M.Pd sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Medan yang telah memberikan bimbingan 

dan arahannya. 

3. Bapak Drs. Zulfan Heri, M.Pd sebagai Ketua Jurusan PKO dan Bapak Drs. 

Nono Hardinoto,M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan PKO yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi saya ini. 

4. Bapak Dr. Imran Akhmad M.Pd sebagai Dosen Pembimbing Skripsi saya 

yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, membimbing, 

mendiskusikan dan memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini 

selesai. 

5. Ibu Dr. Rahma Dewi M.Pd dan  Bapak Amansyah, S.Pd, M.Pd sebagai Dosen 

Pengarah yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian 

skripsi penulis ini. 

6. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Tata Usaha FIK Universitas Negeri Medan 

yang telah memberikan bantuan kepada penulis. 

7. Kedua adik dan abang penulis, Yudho Baskoro SE dan Yudho Hadianto, yang 

telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam proses 

penyusunan skripsi 

8. Bapak Edy Constantin S.Pd sebagai fitness manajer Family fitness, Mas 

Habibi, Mas Reno, Mas Rahman, Mbak Christi  dan serta seluruh karyawan, 



trainer dan member Family fitness Medan yang telah membantu penulis atas 

informasi yang diberikan. 

9. Sahabat terbaikku Rahmad Hendry yang telah memberikan dukungan moril 

dan materil, serta selalu mendoakan dan memberikan motivasi yang tiada 

hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini. 

10. Teman-teman terbaikku, Ibnu Hajar, Dedi Andika, Fadhila Riskya Sagala, 

Haris HDP, Imam Siregar, Murviyana, Nur Rifani Ulfa, Aditya, Ivan Basten 

Sianturi, dan Windra Kurniawan,  yang memberikan dukungan serta motivasi 

dalam penyelesaian skripsi ini.  

11. Seluruh anggota UKM Olahraga UNIMED, yang telah memberikan dukungan 

kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

12. Teman-teman sesama stambuk PKO 2008 khusunya PKO Ekstensi C dan D 

jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Medan, yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu, atas dukungan dan bantuan kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya 

kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuan tersebut diatas. 

Skripsi ini tentu saja masih jau dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran 

yang konstruktif senantiasa penulis harapkan dari segenap pembaca demi 

kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis selalu 

berharap semoga skripsi ini ada manfaatnya. 
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