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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dibuat 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. Ibnu Hajar Damanik, M.Si Selaku Rektor UNIMED yang telah 

menerima penulis sebagai mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan kejenjang program 

S-1. 

2. Bapak Drs. Basyaruddin Daulay, M.Kes, Bapak Suharjo, M.Pd., Bapak Drs. Mesnan, 

M.Kes., dan Bapak Budi Valianto, M.Pd. sebagai Dekan dan Pembantu Dekan FIK 

Unimed. 

3.  Bapak Dr. Taryad Nugraha, M.Pd. sebagai Ketua Jurusan dan Bapak Drs. Suryadi 

Damanik, M.Kes. sebagai Sekretaris Jurusan PJKR di FIK Unimed. 



4. Bapak  Ibrahim Sembiring, SP.d, M.Or  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. Bapak Kepala Sekolah serta Guru Olahraga  SD Se-kecamatan Barusjahe Kab. Karo 

yang ada di dataran tinggi dan Kepada Bapak Kepala Sekolah serta Guru Olahraga SD 

Se-kecamatan Medan Selayang Kotamadya Medan, yang telah memberikan izin serta 

bantuan dalam penelitian di sekolah tersebut. 

7. Teristimewa Kepada kedua orang tua tercinta Ayahnda Hesron karo-karo, SP.d dan 

Ibunda Mabasa Br. Ginting, yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan bantuan baik 

moril maupun material, serta dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan 

sampai penyelesaikan skripsi ini. Semoga pengorbanan ayah dan ibu tidak sia-sia, jangan 

pernah lelah untuk mengarahkan dan mendoakan kami anak-anakmu agar berhasil kelak 

dikemudian hari. Penulis juga mendoakan ayah dan ibu agar sehat selalu dan penuh suka 

cita,”GOD BLESS YOU”. 

8. Adinda Saya Alpen sius Amdani karo-karo S.Pd dan Kakanda Eyunike Valentika br karo 

S.Kep. Saya ucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doanya kepada penulis. 

9. Kepada keluarga kakanda tercinta Eyunike Valentika br karo S.Kep/ Bripka Firdaus 

desvi Kristian Sembiring Gurki. Buat perhatian dan dukungan yang begitu besar bagi 

penulis dan kepada keponakanku Geraldo Gafrilo Sembiring Gurki yang selalu 

menghibur penulis. 

10. Teman-teman: IMKA Simbisa dan Rudang Mayang, PPL Methodis Berastagi 2010, dan 

teman-teman seperjuanganku mahasiswa PKR B Ekstensi Stambuk 2007, Dan teman-

teman Mahasiswa yang ada di kantin Perpustakaan Umum, dan seluruh kepada rekan-



rekan saya yang bermangkal di sekitar Terminal Kabanjahe dan Terminal Sinabung 

Simpang Kuala yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terkusus juga kepada bang 

Endut Tarigan Saya ucapkan banyak terima kasih.  

11. Teristimewa juga kepada Kekasihku tersayang Marita Br Sembiring SP.d yang selalu 

memberi dukungan kepada penulis dan berbagai rintangan kita lalui bersama dan selalu 

menjadi yang terbaik. 

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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