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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT, Sang pencipta dan pemilik alam semesta yang telah memberikan karunia dan 

rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

 Selama penyusunan skripsi ini, tentunya saya tidak lepas dari bantuan 

bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar M.Si sebagai Rektor Universitas Negeri Medan. 

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

Suharho.M.Pd.sebagaiPembantuDekanI. Drs. Mesnan, M.Kes sebagai Pembantu 

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

Keolahragaan Universitas Negeri Medan yang telah memberikan bimbingan serta 

arahannya. 

3. Bapak Drs. Zulfan Heri, M.Pd sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga dan Drs Nono Hardinoto, M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan 

kepelatihan Olahraga FIK Universitas Negeri Medan yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Rahman Situmeang, M.Pd sebagai Pembimbing Skripsi yang telah 

membantu, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai. 

5. Bapak / Ibu Dosen FIK Unimed yang turut serta dalam membantu penyelesaian 

skripsi ini. 

6. Nenek Nafsiah, Ayah ( Alm. Lokot ) dan Ibu ( Yusnidar Lubis ), yang telah 

mengasuh dan membesarkan saya dengan ketulusan kasih sayang serta kesabaran 

yang tiada hentinya,Kakanda Nerwanti  dan Adinda Adnan Sakti, Elma Annisa, 

Dan terlebih buat seseorang yang sangat special di hati saya (Maulina Siregar ) 

yang telah memberi motivasi dan doa. 

7. Rekan-rekan seperjuangan PKO Reg dan Ext dan Spesialisasi Karate ’08 

(Hamonangan, Qori,Bangun Dongoran, Sahrial Hasibuan serta rekan-rekan satu 
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kosan saya Andi lubis, Bang Sakti, Bang Asman yang telah banyak membantu 

dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini, serta 

semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak 

terima kasih. 

Semoga Kebaikan Bapak/Ibu/Sdra/i menjadi amal baik serta mendapat 

balasan yang berlipat ganda  dari Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi dunia pendidikan olahraga 

serta bagi siapa saja yang membacanya. Amiin. 
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   Wassalam, 

 
 
 
 

Saipul Rahman 
NIM. 608321143 

 
 
 
 
 
 
 


