
 

 

 

SANWACANA 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pemurah dan 

maha penyayang karena bekat ridhoNya skripsi ini dapat diselesaikan. Adapun 

tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

menyelesaikan pendidikan pada program studi Pendidikan Olahraga Fakultas 

Kegururan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Latihan Skipping Terhadap Peningkatan Power Otot 

Tungkai Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Way Pengubuan Lampung Tengah” 

penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Bapak Dr. Marta Dinata, M.Pd Selaku pembimbing utama yang selalu 

memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Bapak Drs. Ade Jubaedi, M.Pd selaku pembimbing kedua yang selalu 

memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Bapak Drs. Suranto, M.Kes Selaku penguji utama, atas saran dan bimbingan 

yang telah diberikan untuk kesempurnaan skripsi penulis. 



4. Bapak Drs. Ade Jubaedi, M.Pd selaku ketua program studi yang telah 

memberikan banyak bimbingan dan pengarahan selama masa studi di 

universitas Lampung. 

5. Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

6. Bapak Dr. Riswanti Rini, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan semasa 

penulis menyelesaikan studi di Universitas Lampung. 

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

pelayanannya sehingga terselesaikan skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu beserta keluarga tercinta yang selalu memberikan motivasi 

serta do'a demi keberhasilanku. 

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

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

diberikan kebaikan yang berlimpah dari Tuhan yang Maha Esa.  

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

pada umumnya dan penulis pada khususnya. 

Bandar Lampung, 03 Juni 2015 
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