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segala kasih dan karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada 
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2. Bapak Drs. Basyaruddin Daulay, M.Kes sebagai Dekan Fakultas Ilmu 

Keolahragaan UNIMED yang telah memberikan dukungan fasilitas dalam 
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Uneversitas Negeri Medan. 
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memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga penulis skripsi ini bias 

selesai dengan baik. 

6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Keolahragaan Uneversitas Negeri 

Medan yang telah banyak memberikan ilmu dorongan dalam penulisan 

skripsi ini. 

7. Terkusus penulis ucapkan kepada Ayah dan Ibu, yang telah banyak 

memberikan dukungan baik moral dan sepritual kepada penulis, sehingga 

pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

8. Teristimewa juga untuk saudara kandung penulis yakni, abang saya Edison 
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Pinem yang telah memberikan motivasi, doa dan materil sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 

9. Special buat teman dekat Nichey Agus Nery  Br Sembiring yang memberi  

doa, dukungan dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi 

ini. 

10. Teman-teman Ikor  2008 yang sudah menemani dan menghabiskan waktu 

dengan penulis dalam suasana suka dan duka selama berada di UNIMED 

saya ucapkan banyak terimakasih. 

11. Teman-teman mahasiswa yang telah membantu kelancaran proses 

penelitian dan penulisan skripsi ini. Dan atas segala bantuan dan 

pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dan penulis doakan 



semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan pahala yang setimpal atas 

kebaikan yang telah mereka berikan selama ini. 

12. Terima kasih juga kepada Perpustakaan Unimed yang menjadi tempat 

refrensi bagi penelitian penulis dan juga seluruh staf dan pegawai 

Perpustakaan Unimed. 

13. Kepada Kepala Sekolah dan Staf guru SMA Negeri  1 Juhar beserta siswa  

yang sekaligus sebagai sampel dalam penelitian penulis yang sudah 
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Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penulisan skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi pembinan dan peningkatan prestasi 
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