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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

sebagaimana yang telah diharapkan. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam meyelesaikan studi dan untuk mendapatkan gelar sarjana 

sains di Fakultas Ilmu keolahragaan Universitas Negeri Medan.  

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak 

terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis 

baik moril maupun materil sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini. 

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

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

2. Bapak Drs. Basyaruddin Daulay, M.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Keolahragaan UNIMED, Bapak Drs. Suharjo, M.Pd selaku Pembantu Dekan 

I, Bapak Drs. Mesnan, M.Kes, AIFO selaku Pembantu Dekan II, Bapak Dr. 

Budi Valianto, M.Pd selaku Pembantu Dekan III di Fakultas Ilmu 

Keolahragaan UNIMED. 

3. Bapak Fajar Apollo Sinaga, S.Si. M.Si. Apt selaku Ketua Jurusan dan Ibu 

Zulaini, SKM, M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Keolahragaan. 

4. Bapak dr. Zulfachri, M.Biomed, AIFM selaku Pembimbing Skripsi, yang 

banyak memberikan bantuan, bimbingan, arahan dan masukan sehingga 

skripsi ini dapat selesai. 
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5. Bapak Drs. Benny Subadiman, M.Kes, AIFO dan ibu Dra. Rosmaini 

Hasibuan, M.Pd selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan 

masukan  kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Pegawai Di Lingkungan FIK UNIMED. 

7. Pimpinan Resimen Mahasiswa Satya Nagara Universitas Negeri Medan yang 

telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan kepada 

seluruh anggota yang saya banggakan.  

8. Teristimewa kepada kedua orangtua yang penulis sayangi dan banggakan H. 

Sinaga dan W. Br Sihombing yang telah membesarkan, mengasuh dan 

memberikan kasih sayang serta bersusah payah memberikan kebutuhan 

materi selama perkuliahan penulis serta dukungan doa sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan buat Abang dan Adik 

yang penulis sayangi Ferdi Pradinata Sinaga, Teguh Jaya Sinaga, Etha Maria 

Sinaga, dan Cristy Amelia Situmorang. 

9. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan satu NBP di Resimen 

Mahasiswa Satya Nagara Universitas Negeri Medan yang tak terlupakan yaitu 

Doni Douglas Tambunan, Marulitua Siregar, Febrina Manalu, Kirana V 

Silaban, Eni Yusnita Pardede, yang membantu penulis untuk dukungan, 

semangat, tenaga maupun pemikiran dalam penyelesaian skripsi ini.  

10. Terima kasih juga kepada rekan-rekan seperjuangan IKOR 2009 yaitu David 

Sinaga, Pune Dean Wilhelmus Ginting, Ridho simanjuntak, Herdy Winata, 

dan kepada seluruh teman- teman IKOR yang tidak bisa saya sebutkan satu 

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

balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan segala kebaikan yang 

telah diberikan kepada penulis biarlah menjadi berkat dalam setiap langkah 

mencapai kesuksesan di kemudian hari. 

Akhir kata, 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 bermanfaaat bagi penulis, pembaca, dan masyarakat yang 

mencintai olahraga pada umumnya.  
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