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 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmat dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Skripsi ini di buat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana 

Pendidikan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari , keberadaan skripsi ini bagai tetes air di laut 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 . 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 dukungan 

doa sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya dengan 

pembuatan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor UNIMED yang 

telah menerima penulis sebagai mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan 
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4. Bapak Dr. Asep Suharta, M.Pd selaku Dosen Pembimbing skripsi yang 

telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, masukan , dan 

nasehat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi , sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

5. Para Dosen dan Asisten Dosen , Staf Administrasi dan perlengkapan di 

lingkungan FIK UNIMED. 

6. Ibu Kepala Sekolah serta guru olahraga Sekolah Swasta Methodist 

Berastagi ,yang telah memberikan izin serta bantuan dalam penelitian di 

sekolah tersebut. 

7. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahnda Kundul Brutu, S.Pd dan Ibunda 

Rasmi Br Padang yang telah mengasuh dan membesarkan penulis serta 

memberikan jalan terbaik kepada penulis dengan berbagai dukungan 

bersifat moril maupun meteril serta doa. 

8. Abang penulis Anjur Brutu, S.Pd , Sapril Brutu dan kakak penulis Darlina 
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  Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut 

serta memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis 

mengikuti perkuliahan. Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi 

semua pembaca , terutama bagi penulis sendiri. Amin. 
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