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SANWACANA 

 

 

 

Asalamualaikum. Wr. Wb  

 

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamiin. Jika ada permulaan, maka pasti ada akhir dan 

akhirnya penantian panjang itu berakhir dengan selesainya tugas akhir ini.  

 

Syukurku yang tak terhingga ku ucapkan kepada-Mu pemilikku, yang memberiku 

segala-galanya. Dari yang tidak punya dan tidak bisa apa-apa hingga memiliki 

pemikiran yang amat kaya dan luar biasa dan bisa melakukan aktivitas yang tak 

terhingga. Allah ku yang Mulia. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan pada 

Rosululloh, nabi akhir zaman, yang syafaatnya dinantikan kaum muslimin di hari 

akhir, yang perilakunya menuntunku dan semua manusia yang mau berubah kearah 

yang lebih baik, Nabiku Muhammad SAW. 

 

Di akhir penantian ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada 

pribadi-pribadi yang luar biasa berikut ini :  

 

Kepada Mama ku Misgiarti, Papa ku Misno, pribadi yang sangat membanggakan, 

yang selalu mendukung untuk yang terbaik, yang selalu memberikan semangat ketika 

putus asa, serta yang selalu memberikan ketauladanan hidup. Betapapun jika 

diberikan yang ku miliki, tak akan pernah cukup untuk membalas semua yang telah 

Mama dan Papa berikan kepadaku. Dan juga kepada kakak ku Redie Setiawan yang 

selalu memberikan masukan positif serta kedua adikku Rizki Novendri dan Anggun 

Khoirunnisa yang selalu memberikan senyuman dan motivasi.  

 

Terima Kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Dr. Rahmat Hermawan, M.Kes 

selaku pembimbing utama yang telah membantu dan memberikan motivasi, banyak 

ilmu, kisah serta pengalaman yang dapat menjadi inspirasi dan masukan serta didikan 

yang menempa sosok Rudy untuk terus belajar, berusaha dan selalu bersyukur. 

Terima kasih juga untuk keluarga pak Rahmat yang selalu memberi sapaan hangat. 

Rudy akan rindukan bapak dan keluarga. 
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Bapak Drs. Frans Nurseto, M.Psi. selaku dosen penguji terimakasih atas kesabaran, 

bimbingan, dan masukan-masukan ilmu dan pengalaman yang diajarkan. 

 

Bapak Dr. Marta Dinata, M.Pd. selaku pembimbing kedua terimakasih atas 

pengertian, bimbingan, dan waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah 

SWT. 

 

Demikian pula Bapak Drs. Ade Jubaedi, M.Pd. selaku ketua program studi 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, terimakasih atas saran-saran dan bimbingannya, 

wawasan dalam diskusi bapak banyak membantu dalam banyak hal bagi kehidupan 

saya. Bapak Bujang Rahman, Dekan FKIP Unila. Terimakasih atas ilmu, 

pengalaman, dan didikannya. Dosen-dosen Pendidikan Jasmani dan Kesehatan FKIP 

Universitas Lampung, serta dosen FKIP khususnya dan dosen Unila pada umumnya. 

Terimakasih atas bimbingan, diskusi, serta wawasan keilmuan yang diberikan. Dan 

seluruh staf program studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Unila, Babe Rusman. 

 

Dan tidak lupa pula Kakak Penjas 2007, kak Redie Setiawan, kak Sony Ocon, mas 

Arif, mas Dimas dkk. Penjas 2008 mas Agus dkk. Penjas 2009, mbak Nur, mas 

Davin, mas Adrian, mas Hendik dkk. Penjas 2010, Revi Firnando, Burhannudin 

Sadly, Rio, Tommy, Arby, Riyan Jaz, Teguh, Abdol, Anggiat, Ani, Azry, Handoyo, 

Ega, Hamid, Almarhum Ade Sapaldo dan teman – teman yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu. Serta teman – teman UKM Sepak Bola Unila Terimakasih atas  

kebersamaannya selama ini. 

 

Terimakasih kepada Eka Aprillia S yang selalu menginspirasiku serta Bimbim, Kaka, 

Abdee, Ridho dan Ivan yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan 

skripsi ini dengan karyanya. Kepala, Guru, Siswa, dan pengurus SMA Negeri 1 

Bandar Sribhawono terimakasih atas dukungannya selama ini. 

 

 

Mohon maaf atas segala kekurangan. 

Kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan.. 

Semoga kita teregolong umat yang saling bekerjasama dalam kebaikan. 

Billahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bandar Lampung,   September 2014 

Salam Hormat dan Bijak Penulis : 

Rudy Saputra  


