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 Alhamdulillahirabbil’alamin penulis ucapkan kehadhirat Allah SWT yang 

telah memberikan ni’mat ilmu, ni’mat iman, ni’mat kesehatan, dan waktu yang 

luang kepada penulis sehingga  skripsi ini dapat diselesaikan walaupun dalam 

wujud yang sangat sederhana. Adapun skripsi ini berjudul “Profil Kondisi Fisik 

Atlet Atletik Kabupaten Langkat Persiapan Porprovsu Tahun 2014” yang diajukan 

untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Program Studi 

Pendidikan Kesehatan Rekreasi (PKR) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 

Negeri Medan. 
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retak, kalau tidak retak bukanlah gading. Tidak ada manusia yang tidak punya 
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Fakultas Ilmu Keolahragaan , Bapak Dr. Budi Valianto, M.Pd, selaku 

Wakil dekan III Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh jalur 

skripsi dalam penyelesaian kuliah. 
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saya yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Bapak Drs.H. Legimun S. M.Pd selaku  Ketua Umum PASI Kabupaten 

Langkat yang telah memberikan izin dan mempermudah dalam 

pelaksanaan penelitian untuk penyelesaian skripsi ini. 

7. Para pelatih Atlet Atletik Kabupaten Langkat yang telah memberikan 

masukan terhadap penelitian ini. 

8. Seluruh Atlet Atletik Kabupaten Langkat yang telah banyak membantu 

dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Teristimewa buat keluarga tercinta Ayahanda Rusli S.Pd, Ibunda Masita 

S.Pd, kakanda Seli Wulan Ruslita, Adinda Mutia Ruslita, yang telah 

banyak memberikan motivasi kepada saya serta mendoakan dan 

memberikan perhatian, kasih sayang, nasehat, semangat, dan dorongan 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 



10. Teristimewa juga buat kekasih tercinta “Siska Nova Undari” yang telah 

menjadi soul spirit yang sangat berarti bagi saya. Dan juga memberikan 

bantuan, pengertian dan dukungan selama penyelesain skripsi ini. 

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang turut 

serta memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis mengikuti 

perkuliahan.  

Akhirnya, segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi 

amal ibadah yang diterima oleh yang maha kuasa. Penulis telah berusaha untuk 

penyempurnaan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa tak ada tulisan yang 

sempurna selain Al-qur’an, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umumnya dan 
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