
KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmat-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. 

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 

studi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik moril 

maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat waktunya 

hingga dalam penulisan skripsi.Secara khusus penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

2. Bapak Drs. Basyaruddin Daulay. M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Keolahragaan dan beserta staf-staf-Nya. 

3. Bapak Drs. Benny Subadiman. M.Kes, selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Keolahragaan FIK UNIMED, dan Ibu Dra. Rosmaini Hasibuan. M.Pd, 

selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Keolahragaan FIK UNIMED, yang telah 

banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi. 

4. Bapak Drs Mesnan, M.Kes. selaku Pembimbing Skripsi  yang telah 

membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. 

5. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak/Ibu penguji yang telah 

memberikan arahan dan mesukan dalam penyelesaian skripsi penulis.  



6. Seluruh Bapak/Ibu dosen beserta staf pegawai Jurusan Ilmu Keolahragaan 

yang telah banyak membantu penulis. 

7. Terkhusus penulis ucapkan kepada Ayahanda Timbul Simaremare dan 

Ibunda Nurhayati Hutahaean atas segala perhatian, bimbingan dan doanya 

kepada saya bisa menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teristimewa juga untuk saudara kandung  penulis yakni: Roy Simaremare, 

David Simaremare (Abang), Christa Simaremare (Kakak), Novita Manalu 

(Kakak Ipar) dan Hardinal Simaremare (Adik), yang telah memberikan 

motivasi, doa dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik.Terima kasih juga kepada Debi Marya Panggabean telah 

memberikan motivasi dan selalu menemani penulis disaat  sedang  terjatuh 

dan membangkitkan penulis, agar tetap semangat dan terus berjuang dalam 

menyelesaikan skripsi ini dan jangan menyerah. 

9. Seluruh teman- teman jurusan IKOR yang tidak disebutkan satu persatu 

namanya khususnya Erwin, Hitler dan Immanuel (sahabat penulis) telah 

memberikan motivasi dan selalu menemani dalam menyelesaikan skripsi 

ini baik suka maupun duka yang dirasakan penulis. 

  Semoga kebaikan Bapak/ Ibu/ Saudara/i menjadi amal baik dan  mendapat 

balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. 

 Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 



membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga dengan selesainya skripsi ini 

dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis, pada umunya bagi semua pembaca.   
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