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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 

hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga skripsi  ini dapat terselesaikan 

walaupun dalam wujud yang sangat sederhana. Skripsi ini dimaksudkan untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Medan. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kesulitan 

yang dihadapi baik dari segi materi maupun ilmu pengetahuan yang terbatas, 

namun berkat usaha dan bantuan dari berbagai pihak serta ridho Allah SWT yang 

pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari 

kesempurnaan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

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

2. Bapak Drs.Basaruddin Daulay ,M.Kes selaku Dekan FIk UNIMED. Bapak 

Drs.Suharjo,M.Pd selaku PD I. Bapak Drs.Mesnan.M.Kes selaku PD II. Serta 

Bapak Dr.Budi Valianto,M.Pd selaku PD III FIK 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 Unimed. 
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4. Ibu Zulaini, SKM, M.Kes sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

5. Ibu dr. Novita Sari Harahap, M.Kes, Ibu Indah Verawati, S.Psi. MA dan Ibu 

Nurhamida Sari Siregar, SKM, M.Kes, selaku dosen penguji yang telah 

banyak memberikan saran dan masukan kepada peneliti dalam penulisan 

skripsi ini. 

6. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Medan beserta para staf administrasinya yang memberikan bantuan dan 

pengetahuan kepada penulis selama mengikuti mata kuliah dibangku 

perkuliahan. 

7. Syaiful Aman S.Sos dan Sunardi S.Pd selaku Sekretaris dan Kabid. Bina 

Keolahragaan DISPORA Langkat yang telah banyak memberikan bantuan dan 

kerjasama selama penulis melakukan penelitian di kantor  tersebut. 

8. Teristimewa kepada ayahanda Ramli Bangun  dan Ibunda Ermi yang selalu 

membimbing dan mendo’akan saya, sehingga penyelesaian skripsi ini 

teselesai dengan baik. 

9. Terkhusus buat adik saya Nurhayana dan Alvi Yandra yang telah  memberi 

semangat, motivasi dan do’a dalam menyelesaian skripsi ini. 

10. Seluruh teman-teman IKOR 2009 yang tidak tersebutkan namanya satu yang 

telah memberikan motivasi kepada penulis. 
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Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, walaupun 

tidak tercantum dalam skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih. Semoga 

kebaikan yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT.  

 

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan 

semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita 

semua dan selalu memberikan petunjuk yang terbaik bagi kita semua. 

 

Medan,      Januari 2014 

Penulis 

 

     Rengga Saputra 

 NIM. 609510015 
 


