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SANWACANA 

 

 

 

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 antara lain:  

 

1. Ayahanda Lukman dan Ibunda Nastain yang tercinta yang selalu memberikan 

dorongan, motivasi, dan do`a yang tak pernah henti-hentinya diberikan kepada 

saya hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi di program studi 

Penjaskesrek FKIP Universitas Lampung. Demikian pula adikku yang 

kusayangi Hanifiyah Syamhah yang selalu memberikan semangat kepada saya 

2. Dr. Riswanti Rini, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan dan segenap 

dosen dan karyawan FKIP Universitas Lampung. 
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3. Drs.Ade Jubaedi, M.Pd. selaku pembimbing I yang telah memberikan 

pengarahan dan bimbingan kepada penulis. 

4. Heru Sulistyanta, S.Pd, M.Or. selaku pembimbing II yang telah memberikan 

pengarahan dan bimbingan kepada penulis. 

5. Dr. Rahmat Hermawan, M.Kes. selaku pembahas yang telah memberikan 

pengarahan, saran dan keritik kepada penulis demi perbaikan skripsi. 

6. Kepala Pelatih Sekolah Sepakbola Amor Junior Metro dan kepala pelatih 

Sekolah Sepakbola Catur Tunggal Bandar Lampung beserta staff kepelatihan 

yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. 

7. Bapak dan ibu dosen Penjaskes yang telah membantu dalam proses 

perkuliahan, bimbingan, pembinaan dan atas segala ilmu yang telah diberikan, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak dan ibu staff Tata Usaha FKIP Unila yang telah membantu proses 

terselesaikannya skripsi ini. 

 

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

akan tetapi penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. 

 

Bandar Lampung, 21 Januari 2015 

Penulis 

 

 

M. Habib Albab 

 

 

 


