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SANWACANA 

 

 

 

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa- 

Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat 

penulis selesaikan. 

 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi  salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada 

Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Dengan judul ”Kontribusi Kekuatan 

Lengan, Kekuatan Tungkai, Kekuatan Perut, dan Kekuatan Punggung 

Terhadap Kemampuan Handstand Pada Siswa Kelas XI SMA N 1 Bandar 

Sribhawono  ”. 

 

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, 

petunjuk, bantuan, nasihat, saran, dan perhatian dari berbagai pihak, oleh sebab itu 

pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-

tingginya kepada: 

 
1. Bapak Dr. Rahmat Hermawan, M.Kes sebagai Pembimbing utama, yang 

dengan tekun dan sabar dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan; 

2. Bapak Drs. Usman Adam, M.Pd sebagai Pembimbing II, terima kasih atas 

kesabaran dan pengertian selama penulis menyusun skripsi ini;  
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3. Bapak Drs. Ade Jubaedi, M. Pd selaku Pembahas, terima kasih atas kritik dan 

sarannya yang telah memberikan banyak masukan dan pengarahan selama 

masa studi;  

4. Bapak dan ibu dosen Penjaskesrek  terima kasih telah memberikan ilmu dan 

pengetahuan semasa penulis menyelesaikan perkuliahan; 

5. Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung; 

6. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung; 

7. Bapak dan ibu staf tata usaha FKIP Unila terima kasih telah bekerja sama 

dengan pelayanannya sehingga terselesaikan skripsi ini; 

8. Keluarga besarku, ibu dan bapakku serta kekasihku yang telah banyak 

memberikan nasihat, motivasi dan dukungan;  

9. Sahabat dan teman-teman seperjuanganku Penjaskes angkatan 2011 terima 

kasih atas kebersamaannya; 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga diberikan 

kebaikan yang berlimpah dari Allah SWT.  

 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

pada umumnya dan penulis pada khususnya. 

 

Bandar Lampung,    Maret 2015 
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Aal Ardiansyah 

 


