
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb. 

Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan dan puji serta rasa syukur 

kehadirat Allah SWT, Sang pencipta dan pemilik alam semesta yang telah 

memberikan karunia dan rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

Selama penyusunan skkripsi 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.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

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

Drs. Mesnan,M.Kes, Dr. Budi Valianto, M.Pd  Selaku Dekan, Pembantu Dekan I, 

Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Keolahragaan Unimed 

yang telah memberikan fasilitas dalam penyelesaian skripsi ini. 

3. Bapak Drs. Zulfan Heri, M.Pd selaku ketua jurusan Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga dan Bapak Drs. Nono Hardinoto, M.Pd selaku sekretaris jurusan 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga Unimed yang telah memberikan bimbingan dan 

arahan dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak Drs. H. Ibrahim Wiyaka, M.Kes, AIFO sebagai Pembimbing Skripsi dan 

Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktunya dalam 

memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga kepada penulis sehingga 

skripsi ini selesai. 

5. Bapak Drs. H. Syahbuddin Syah B, M. Kes sebagai Penguji Satu dan telah 

banyak memberikan saran yang sangat berharga kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak  Indra  Darma  Sitepu, S. Pd, M. Kes sebagai Penguji Dua dan telah 

banyak memberikan saran yang sangat berharga kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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7. Seluruh staf pengajar akademik FIK Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan ilmu kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan. 

8. Kepada seluruh pengurus Klub Bola Voli Angkasa pura II Medan. 

9. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda (Sumardia) dan 

Ayahanda (Santohit) tercinta yang dengan sepenuh hati telah mengasuh dan 

membesarkan penulis, serta  memberikan jalan terbaik pada penulis dengan 

berbagai dukungan baik bersifat moril, materil, do’a dan dukungannya kepada 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, juga seluruh saudara kandung saya 

Abangda Kusto Waluyo, Adinda Cici Cahyati dan Dimas Prayuga. Kalian semua 

adalah inspirasi dan semangat penulis. 

10. Terima kasih penulis ucapkan kepada Adinda tercinta dan tersayang  Tri Rafika 

Sari Br Pane yang membantu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, 

dan terima kasih penulis ucapkan kepada teman terdekat : Haryo  Bimo, Dwi Eka 

Sara Br Pane, Darkamto S.Pd, Dedi Irawan, M. Ihtisan Arif, Ismail Arifin, Andi 

Bagor, Andre, Prastio, dan teman-teman PKO-B rug 08. 

11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, saya 

ucapkan terima kasih  atas dukungan, bantuan serta do’anya. 

Semoga kebaikan Bapak /Ibu /Saudara /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 Ya Robbal Alamiin. 

 

Wassalamu’alaikumWr. Wb. 

       Medan,    Maret  2013 

       Penulis, 

 

 

       Daniel Arifin 

       Nim. 081266210017 
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