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Puji Syukur penulis haturkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan 
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dosen dan karyawan FKIP Universitas Lampung. 

6. Bapak dan Ibu di staf  Tata Usaha FKIP Unilayang telah membantu proses 

terselesaikannya skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Penjaskes FKIP Unila yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan dan keteladanan selama penulis menjalani 

studi. 

8. Kepada Ibunda tercinta dan Ayahanda serta Adikku Tercinta, yang telah 

memberikan dorongan dan motifasi untuk penulis menyelesaikan skripsi ini. 

9. Kepada para sahabat keluarga besar Penjas Angkatan 2010 yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu namanya yang selalu menemani penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 
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Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Penulisberharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat 

bagi banyak pihak yang membacanya. 
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