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SANWACANA 

 

 

 
Assalamualaikum. Wr. Wb. 

 
Bismillahirrohmaanirrohiim ... 

Puji syukur Alhamdulilah kupersembahkan bagi sang pencipta langit, bumi, 

beserta isinya Dzat yang menganugerahkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang 

senantiasa merindu akan kemaha besaran-Nya. Allah ku yang Mulia kerena berkat 

rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.   

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, hal tersebut karena masih sangat terbatasnya pengetahuan penulis. 

Kesempurnaan dari skripsi ini tidak lepas dari bimbingan-bimbingan, nasihat-

nasihat, bantuan-bantuan fasilitas dan juga dorongan moril dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih 

kepada phak-pihak dan pribadi-pribadi yang sangat luar biasa berikut :  

 

Terimakasih penulis ucapkan Kepada kedua orang tua yang sangat kusayangi, 

ibuku tercinta ( Sumarni, S.Pd) ayahku tercinta ( Cecep Sujana ) dan adikku 

tercinta ( Riko Ari Setiawan ) serta pamanku ( Budi Ruhimat ) dan bibiku 

(Dariyatun) yang selalu membantuku dan kepada seluruh keluarga yang telah 

memberikan dukungan dan motivasi agar aku berhasil mencapai cita-cita dan 

menjadi yang terbaik. 

 

Bapak Dr. Rahmat Hermawan, M.Kes selaku pembimbing I yang telah 

memberikan banyak pelajaran, bimbingan, pengarahan dan motivasi. Terimakasih 

telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, arti perjuangan serta semangat baik 

secara langsung maupun tidak langsung yang banyak tidak penulis  temui dan 

dapatkan dibangku kuliah. Terima kasih untuk setiap pelajaran yang diberikan 

diluar perkuliahan dan motivasi selama bimbingan. 

 

Bapak Drs. Sudirman Husin, M.Pd selaku pembimbing akademik dan 

pembimbing II yang telah memberikan pelajaran, bimbingan, semangat, mental 

hidup, pengarahan dan motivasi serta pelajaran religi yang bapak berkan kepada 

penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini ditangah masalah yang 

penulis hadapi. Terimakasih untuk semua yang Bapak berikan selama ini, 

terimakasih untuk kesabaran dan semangatnya sebagai pembimbing II dan 

pembimbing akademik, banyak hal yang Penulis dapat yang tak bisa penulis 

sebutkan satu persatu baik di dalam kelas, luar kelas, dalam lapangan maupun luar 

lapangan.  
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Bapak Drs. Ade Jubaedi, M.Pd selaku dosen penguji, terimakasih atas keramahan, 

pelajaran, saran-saran, bimbingan dan masukan-masukan, ilmu dan pengalaman 

yang telah diajarkan. 

 

Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si. selaku  Dekan FKIP Universitas Lampung,       

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

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Dosen-dosen dan staf 

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi FKIP Universitas Lampung, serta 

dosen beserta staf FKIP khususnya dan dosen Unila pada umumnya, Terimakasih 

atas ilmu, pengalaman, dan didikannya selama ini, yang telah membantu dalam 

proses perkuliahan, pembimbingan, pembinaan dan atas segala ilmu yang telah 

diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 

Dan untuk seseorang spesial yang sangat kusayangi, terima kasih atas perhatian 

dan motivasinya sehingga membuatku menjadi kuat. 

Tidak lupa pula Semua Teman-teman seperjuangan Penjaskes angkatan 2011 yang 

selau memberikan semangat dan dukungan yang tak bisa penulis sebutkan satu per 

satu. Terimakasih atas persahabatan, persaudaraan kebersamaan dan sapa hangat 

kalian selama ini. 

 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 

Bandar Lampung,    Agustus 2015 

Penulis 
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