
 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, atas 

segala nikmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi yang diperbuat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik 

tanpa dukungan dari beberapa pihak. Untuk itu pada kesempatan ini ucapan terima 

kasih penulis sampaikan pada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada : 

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

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

Mesnan, M.Kes dan Bapak Prof. Dr. Budi Valianto, M.Pd, sebagai Dekan dan 

Pembantu Dekan FIK Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. Suryadi Damanik, M.Kes, sebagai Ketua Jurusan PJKR di FIK 

UNIMED dan Afri Tantri, S.Pd, M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan PJKR, Di FIK 

UNIMED. 

4. Bapak Drs. Mulyadi,M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang begitu banyak 

meluangkan waktunya memberikan bimbingan, masukan, dan nasehat kepada 

penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

5. Para Dosen dan Asisten Dosen, Staf Administrasi dan Perlengkapan di 

Lingkungan FIK UNIMED yang turut serta dalam membantu menyelesaikan 

skripsi ini. 



 
 

6. Kepada Sekolah beserta guru-guru di SMK Swasta I Immanuel Kabanjahe 

Kabupaten Karo yang telah memberikan izin tempat dan kemudahan untuk 

melaksanakan penelitian disekolah tersebut. 

7. Teristimewa kepada Ibunda tersayang yang tidak pernah lelah dalam 

memberikan semangat, memanjatkan doa-doanya. Dukungan moril maupun 

materil untuk keberhasilan ananda dalam menempuh pendidikan ini. Untuk 

kakanda juga abanganda tercinta yang telah banyak memberikan motivasi dan 

dukungan kepada peneliti. 

8. Juga buat teman-teman dari PJS A Eks 2009, dan teman-teman satu kost di jalan 

Rela No 90 yang selalu membantu dan memberikan dukungan dan inspirasi 

untuk penyelesaian skripsi ini. 

9. Semua pihak keluarga dan rekan-rekan tercinta yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, yang begitu banyak memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

10. Kepada Bapak dan Ibu perpustakaan yang sudah membantu peneliti dalam 

menemukan buku-buku yang digunakan untuk bahan acuan peneliti dalam 

menyusun skripsi ini. 

 Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan semua pihak yang 

memberikan dukungannya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin. 

       Medan,     Februari  2014 

       Penulis 

 

 

 

 

       Endro Switly Damanik 

       NIM. 609312030 


