
 
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamiin. Jika ada permulaan, maka pasti ada akhir dan 

akhirnya penantian panjang itu berakhir dengan selesainya tugas akhir ini.  

 

Syukurku yang tak terhingga ku ucapkan kepada-Mu pemilikku, yang memberiku 

segala-galanya. Dari yang tidak punya dan tidak bisa apa-apa hingga memiliki 

pemikiran yang amat kaya dan luar biasa dan bisa melakukan aktivitas yang tak 

terhingga. Allah ku yang Mulia. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan 

pada Rosululloh, nabi akhir zaman, yang syafaatnya dinantikan kaum muslimin di 

hari akhir, yang perilakunya menuntunku dan semua manusia yang mau berubah 

kearah yang lebih baik, Nabiku Muhammad SAW. 

 

Di akhir penantian ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada 

pribadi-pribadi yang luar biasa antara lain:  

1. Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M. Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

2. Dr. Riswanti Rini, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

3. Bapak  Dr. Rahmat Hermawan,M.Kes. sebagai Pembimbing utama, atas 

kesabarannya dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 



4. Bapak Drs. Wiyono,M.Pd. selaku Pembimbing II yang dengan tekun, sabar 

dan pengertian serta banyak membantu selama penulis menyusun skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Ade Jubaedi, M.Pd  selaku Pembahas, atas kritik dan sarannya 

yang telah memberikan banyak masukan dan pengarahan selama masa studi. 

6. Bapak dan ibu dosen Penjaskes  yang telah memberikan ilmu dan 

pengetahuan semasa penulis menyelesaikan perkuliahan. 

7. Bapak dan ibu staf tata usaha FKIP Unila yang telah bekerja sama dengan 

pelayanannya sehingga terselesaikan skripsi ini. 

8. Keluarga besarku, ayah/ ibu, kakak-kakaku dan adik-adikku yang telah 

banyak memberikan nasihat, motivasi dan dukungan. 

9. Widya Ratnaningrum yang sudah banyak membantu menyelesaikan skripsi 

ini. 

10. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2011 dan kakak tingkat penjaskes 

terima kasih atas kebersamaannya. 

11. Teman- teman KKN 2014 Desa Sumberejo ( Lita, Yulina, Desy, Heni, Murni, 

Nisa, Marina, Ibnu dan Lingga). 

12. Guru Penjaskes SLTA Negeri Se-Bandar Lampung, murid dan Kepala 

sekolah, terima kasih atas waktu dan ijin penelitian yang telah diberikan 

dalam penulisan skripsi ini. 

13. SMK N 4 Bandar Lampung dan Basket SMK N 4. 

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu 

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tulus dan ihklas, semoga 

diberikan anugerah yang berlimpah dari Allah SWT.  

 



Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

akan tetapi penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. 
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