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SANWACANA 

 Dengan mengucap syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT, karena 

atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Sesudah melewati proses yang panjang dan 

didukung oleh semua pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

tepat pada waktunya. Skripsi penulis disusun sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

 Skripsi ini berjudul hubungan tingkat kepercayaan diri terhadap hasil 

tendangan penalti pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 6 Bandar Lampung. 

 Dalam persiapan penyusunan dan penyelesaian skripsi ini penulisan 

mendapat banyak bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak sehingga akhirnya 

penulis menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih kepada; 

1. Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si., Selaku dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan. 

2. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si. Selaku ketua jurusan Ilmu Pendidikan. 

3. Bapak Drs. Frans Nurseto, M.Psi. Selaku dosen pembimbing 1 dalam 

penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas waktu 

dan kesabaraan bapak dalam membimbing penulis, serta ilmu yang telah 

diberikan untuk ke masa depan. 
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4. Bapak Drs. Ade Jubaedi, M.Pd. Selaku ketua Program Studi Pendidikan 

Jasmani dan Kesehatan sekaligus dosen pembimbing  yang telah banyak 

membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Suranto, M.Kes selaku pembahas dalam penulisan skripsi ini 

yang telah memberikan pengarahan, saran dan kritik kepada penulis. 

6. Bapak dan ibu dosen Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan yang telah memberikan ilmu. 

7. Bapak/ibu staf TU dan karyawan Universitas Lampung Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan. 

8. Bapak Mansurdin, S.Pd. Selaku Kepala SMA Negeri 6 Bandar Lampung. 

9. Teman-teman seperjuangan Faiz, Najibul, Adit, dan agatha serta semua 

angkatan tahun 2009. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

  Mudah-mudahan segala amal baik serta bantuan yang penulis terima 

mendapatkan pahala dari Allah AWT, Amin. 

  Akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para 

pembaca pada umumnya. 
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