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Puji dan syukur pertama sekali penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 

segala nikmat dan karunianya yang telah diberikannya, sehingga penulis dapat 
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7. Bapak Afri Tantri, S.Pd, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) FIK UNIMED. 

8. Ibu Ika Kusumasari, M.Pd sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak 

meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan yang sangat 

berharga dalam penulisan skripsi ini. 

9. Bangun Setia Hsb, S.Pd, M.Or sebagai dosen pengarah skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan yang 

sangat berharga dalam penulisan skripsi ini. 

10. Drs. M. Yusuf sebagai dosen pengarah skripsi yang telah banyak 

meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan yang sangat 

berharga dalam penulisan skripsi ini. 

11. Bapak sekaligus orang tua ke dua saya selain dirumah yakni Drs. Suharjo, 

M.Pd, Drs. Mesnan, M. Kes, AIFO dan Dr. Budi Valianto, M.Pd yang 

sudah terlalu banyak memberikan pelajaran berharga dalam berbagai hal 

yang sudah tidak terhingga lagi jika dikaitkan dengan materi. 

12. Ibu Indah Verawati, S.Psi, MA yang ikut turut membantu dalam 

mengarahkan dan memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih 

baik. 
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mengarahkan dan memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih 

baik. 
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banyak membantu penulisan dalam pengumpulan data untuk penulisan 

skripsi ini. 

15. Teristimewa kepada orang tuaku tercinta ayahanda Karsito, S.Pd dan 

Ibunda Sudarmi yang sudah terlalu banyak mengorbankan jiwa ragan dan 

tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

16. Kepada kakak Nurillah Hafizah dan juga adik Mhd. Annas Qassaro, dan 

M. Pandu Alfatih beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan 

dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Safrizal, Anugraha Angga Padama dan juga teman-teman PJS reguler A 

2009 yang juga sudah memberikan dukungan dan dorongannya kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Akhirnya, semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis 

menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Selanjutnya semoga tulisan 
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bermanfaat bagi semua pihak. 
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