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Puji Syukur penulis haturkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul“Hubungan 

Tinggi Badan, Berat Badan, VO2 max dan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap 

Lari Jarak Pendek 200 Meter Pada Siswa SMP N 2 Purbolinggo Lampung 

Timur ” yang 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. 
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S.Pd, M.Or., selaku pembimbing II dan sebagai PA Penulis  dalam penulisan 

skripsi ini yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis. 

Drs. Wiyono, M.Pd, selaku Pembahas atas kesediaanya untuk memberikan 

bimbingan, waktu, saran dan kritik kepada penulis dalam proses penyesesaian 

skripsi ini. Drs. Ade Jubaedi, M.Pd., sebagai Ketua Program Studi Penjaskes  

dalam penulisan skripsi ini juga telah memberikan pengarahan dan bimbingan 

kepada penulis. 
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2. Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu  

Pendidikan Universitas Lampung. 

3. Dr. Riswati Rini, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan dan segenap 

dosen dan karyawan FKIP Universitas Lampung. 

4. Dosen Program Studi Penjaskes FKIP Unila yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan dan keteladanan selama penulis menjalani studi.Bapak dan Ibu di 

staf  Tata Usaha FKIP Unila yang telah membantu proses terselesaikannya 

skripsi ini. 

5. Kepada keluargaku tersayang Bapak Gatot Supriyadi, Ibu Wariyem, Adik 

Vernanda, yang selalu menjadi motivatorku dalam setiap hal baik yang 

penulis kerjakan, serta menjadi penasihat terbaikku. 

6. Kepala SMP Negeri 2 Purbolinggo beserta dewan guru yang telah membantu 

penulis dalam penyelesaian penelitian ini. 

7. Bapak dan Ibu di staf  Tata Usaha FKIP Unila yang telah membantu proses  

terselesaikannya skripsi ini. 

8. Kepada keluarga yang serumah di Bandar Lampung, Rosmiati, Suhardi, Heru, 

Rudiyanto, Sumarsono, Adi, yang telah memberikan dukungan dan motivasi 

kepada penulis. 

9. Kepada keluarga besar angkatan 2011, Sofyan, Ahmad H, A. Fiknon, Marlina, 

Anjania, Dewi, Binar, Resti, Eno, Risky dll. yang selalu menemani penulis 

dalam menyelesaikan skripsi. Dan sahabat – sahabatku yang telah memberikan 

motivasi, nasihat, kritik dan saran kepada penulis untuk menjadi pribadi yang 

pantang menyerah dan selalu semangat. Teman - teman PPL/KKN yang selalu 

memberikan dukungan kepada penulis. 
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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. 
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