
 
 
 

SANWACANA 
 
 
 

 

Asalamualaikum. Wr. Wb. 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunianya sehingga  skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada program 

studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Fakultas Kegururan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung. Dalam penulisan skripsi dengan judul “Perbedaan Pengaruh Gaya 

MengajarReciprocal Teaching danCommand Styles Terhadap Hasil Belajar Gerak Dasar 

Guling Belakang Pada Siswa Kelas X TKJ di SMK Widya Yahya Gadingrejo” penulis 

banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada: 

 
1. Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si SelakuDekanFakultasKeguruan Dan IlmuPendidikanUniversitas 

Lampung. 

2. Drs. BaharudinRisyak, M.PdSelaku Ketua JurusanIlmuPendidikan FKIP, 

sekaligusPembahasyang telah memberikan masukan, saran serta motivasi yang sangat berarti 

bagi penulis. 

3.  Bapak Drs. Sudirman Husin, M.Pd. Selaku Pembimbing I yang selalu 

memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Marta Dinata, M.Pd. selaku Pembimbing IIyang selalu 

memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Ade Jubaedi, M.Pd. selaku Pembahas, atas saran danbimbingan yang 

telahdiberikanuntukkesempurnaanskripsipenulis. 

6. Bapak Drs. Usman Adam, M.Pd selaku Pembimbing akademik yang telah memberikan 

banyak bimbingan dan pengarahan selama masa studi di 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. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2006, serta sahabatku Entong,  Mamang, Yulay, 

konce’, acipoa, & dede’ku eti terimakasih atas  kebersamaannya & smua kisah, I will always 

miss everything. 

10. Esron Sinaga terimakasih telah mendengarkan keluhanku setiap saat dengan 

      sabar memberiku semangat dan motivasi, juga mengingatkan dalam kebaikan. 

11. Siswa kelas X TKJ SMK Widya Yahya Gadingrejo, terimakasih atas waktu 

      dan data yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. 

12. 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. 

 

Wasalammualaikum, Wr. Wb. 

 

 

Bandar Lampung,   2013 
Penulis 
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