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SANWACANA

Om Swastyastu,

Puji Syukur penulis haturkan ke pada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah

melimpahkan anugrah dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang

berjudul “Kontribusi Minat dan Motivasi terhadap Pembinaan Prestasi

Sepakbola pada Mahasiswa Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Universitas

Lampung”dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. Dalam proses penulisan skripsi ini

terjadi banyak hambatan baik yang datang dari luar dan dari dalam diri penulis.

Penulisan skripsi ini pun tidak lepas dari bimbingan dan bantuan serta petunjuk

dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Surisman, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini

yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis

2. Drs.Wiyono, M.Pd selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang

telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.

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

pengarahan, saran dan keritik kepada penulis.

4. Dr. Hi. Bujang Rahman, M. Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung.
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5. Dr. Riswanti Rini, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan dan segenap

dosen dan karyawan FKIP Universitas Lampung.

6. Drs. Ade Jubaedi, M. Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani dan

Kesehatan serta mahasiswa yang telah membantu dalam menyelesaikan

penelitian ini.

7. Bapak dosen Pendidikan Jasmani dan Kesehatan yang telah membantu dalam

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

diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. kepada keluargaku tersayang Bapak Wayan Kuniran, Ibu Ketut Sukrawati,

Adik- adikku Ni Nengah Yunianti dan Kadek Suardika yang telah menjadi

motivator dalam setiap hal baik yang penulis kerjakan, serta menjadi

penasehat terbaikku.

9. kepada keluarga besar Penjaskesangkatan 2010 Universitas Lampung yang

tidak bisa disebutkan satu persatu serta teman- teman KKN/PPL Azmi,

Burhan, Clara, Endang, Liza, Mei Ariyanti, Nita, Ranis, Resti Febtrina

Rianita, Siska, dan Sofie yang selalu memberikan dukungan kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan

akan tetapi penulisberharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan

bermanfaat bagi kita semua, Svaha.

Om Santih, Santih, Santih Om.

Bandar Lampung,06 Februari 2015

Penulis

I Wayan Swastika


