
  

KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur bagi kemuliaan Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus 

JURU SELAMAT YANG HIDUP, kepada Santo Yoseph dan kepada Bunda 

Maria terkasih, yang selalu memberikan berkat yang berlimpah kepada Penulis  

dan tidak pernah meninggalkan Penulis. Segala berkat yang melimpah yang 

Tuhan berikan yang tiada henti-hentinya dan membuat segala sesuatu indah pada 

waktunya, seperti pelangi sehabis hujan. 

 Dalam kesempatan ini Penulis pertama sekali ingin mengucapkan banyak-

banyak terima kasih  yang sangat dalam, kepada Ayahanda tercinta R.Manik, S.Pd 

dan Ibunda tersayang E.Tampubolon, SE yang telah memberikan kasih sayang 

yang begitu besar kepada Penulis, yang selalu mendoakan, memberi nasihat, 

didikan, motivasi, perhatian dan selalu tanpa henti mendukung baik moral 

maupun moril kepada Penulis selama masa-masa kuliah dan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Tiada kata yang bisa mengungkapkan betapa besar rasa sayang, terima 

kasih dan hormat yang Penulis sampaikan kepada kedua orang tua Penulis. Dan 

juga buat abang dan adik-adikku yang hebat dan baik hati (Andre Manik, Angga 

Manik, dan Anggi Manik) yang banyak membantu Penulis, memberikan 

semangat, dukungan, dan doa kepada Penulis dan buat kekasih ku Herta Br. 

Siagian yang ada disana, yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis. 

 Dalam kesempatan ini Penulis juga tidak lupa mengucapkan 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 FIK Unimed. 

3. Bapak Drs. Suharjo, M.Pd selaku Pembantu Dekan I FIK Unimed  

4. Bapak Drs. Mesnan, M.Kes AIFO selaku Pembantu Dekan II FIK Unimed. 

5. Bapak Dr. Budi Valianto, M.Pd selaku Pembantu Dekan III FIK Unimed. 

6. Bapak Drs. Suryadi Damanik, M.Kes selaku Ketua Jurusan PJKR dan selaku 

Dosen Pembimbing skripsi Penulis yang telah banyak meluangkan waktu, 

memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga dalam penulisan 

skripsi ini. 

7. Bapak Afri Tantri, S.Pd, M.Pd selaku  selaku Sekretaris Jurusan PJKR. 

8. Para Dosen dan Asisten Dosen, Staff Administrasi, Staff Perpustakaan dan 

para penguji dalam skripsi. 

9. Staf perlengkapan dan tata usaha FIK universitas negeri medan. 

10. Kepada kepala SMP Negeri 2 Stabat yang membantu penelitian saya dan 

memberikan izin penelitian. 

11. Kepada guru penjas SMP Negeri 2 Stabat Bapak Timbangen Amd.Pd yang 

telah membantu penelitian saya. 

12. Kepada Kel.Tulang Corry, Kel. Tulang Syeba, Kel. Tulang R.Tampubolon di 

Batam, terima kasih atas segala bantuan, motivasi dan doanya dan secara 

khusus kepada Kel.Tulang Zoya, terima kasih atas bantuannya ya Tulang 

selama ini, yang sejak awal masa kuliah sampai sekarang memberikan tempat 

tinggal, dukungan dan doa kepada Penulis. Buat Bapak Tua, Bapak Uda, 

Inang Tua, Inang Uda, Amang Boru, Namboru, abang-abang dan kakak-



kakak dan segenap keluarga besar Penulis  yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, terima kasih atas dukungan, doa dan motivasi yang kalian berikan. 

13. Kepada Teman dan Sahabat Seperjuangan Pkr B Reguler 2010 Perdin, 

Tumpal, Jony, Nasib serta seluruh teman-teman Pkr B Reguler yang tidak bisa 

saya sebutkan satu-persatu. 

14. Kepada Sahabat di Bengkel Bang Joner, Andolin, Joni, Bang freddy, dan 

seluruh teman terima kasih buat dukungannya. 

15. Buat semua pihak yang sudah terlibat dan membantu dalam proses pembuatan 

skripsi ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih. 

Akhir kata, Penulis  menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, namun Penulist telah berusaha semaksimal mungkin untuk 

menyelesaikannya dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, Penulis  sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi 

ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. 

 

Medan,     Desember 2014 
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