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SANWACANA 

 

 

 

Assalamualaikum, wr.wb 

 

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu 
Wa- Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi  salah satu syarat mencapai gelar sarjana 
pada Program Studi Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan  FKIP Universitas 
Lampung. Dengan judul ”Kontribusi Kekuatan Otot Lengan,Power Tungkai, 
Kelentukan Dan Keseimbangan Terhadap Hasil Lompat Kangkang Pada Siswa 
Kelas VIII Smp N 3 Natar Lampung Selatan.  
 
Pada kesempatan ini, Kupersembahkan karya ini kepada: 
Ibundaku Susi Lawati dan Ayahanda Supriyono tersayang dan tercinta yang 
telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang yang sangat besar, 
mengajarkan hal baik dalam setiap perjalan hidupku, mendidikku dengan 
penuh kesabaran dan selalu memanjatkan do’a yang tiada hentinya demi 
Keberhasilanku dan kebahagiaanku. Dan  tidak  lupa Ibu Sri, bapak Supriyadi, 
ibu Yusnita, ibu Linawati, bapak Sirajudin, kakakku tersayang Ayu,  adik Aji, 
Hendi, dan keluarga besarku yang tersayang. Serta kekasihku Candra  Gamali 
Putra, sahabat terbaikku Imam, Thomas, Dani, Dewi, Anggun, Yuliani, Marlina, 
Aal, Cahya, Tria, Novita dan teman-teman angkatan 2011 yang  tidak  dapat  
saya sebutkan satu persatu terimakasih atas segala kasih sayang dan 
perhatiannya.  
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Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, 
petunjuk, bantuan, nasihat, saran, dan perhatian dari berbagai pihak, oleh sebab 
itu pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-
tingginya kepada : 
 
Bapak  Dr. Rahmat Hermawan, M.Kes,  sebagai Pembimbing I , yang dengan 
tekun dan sabar dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat 
diselesaikan sesuai  dengan yang diharapkan. Dan terimakasih kepada Bapak 
Drs. Wiyono, M.Pd, sebagai Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran dan 
pengertian selama penulis menyusun skripsi ini sehingga skripsi ini dapat di 
selesaikan dengan baik . terimakasih kepada bapak pembahas, Bapak Drs. Ade 
Jubaedi, M. Pd selaku Pembahas, atas kritik dan sarannya dalam perbaikan 
skripsi ini yang telah memberikan banyak masukan dan pengarahan selama 
masa studi; 
 
Dan tidak lupa peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ibu Kepala Sekolah 
Ibu Dra. Ros Lili Budiarti  dan Siswa yang telah memberikan izin kepada peneliti 
untuk melakukan penelitian di SMPN 3 Natar Lampung Selatan. 
 
Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu,semoga diberikan 
kebaikan yang berlimpah dari Allah SWT.  

 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 
pada umumnya.. 
 

Bandar Lampung,    Maret 2015 
Penulis 

 
 

Erlita Sari 

 


