
x 
 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Puji syukur penulis haturkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan 

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

ANTARA MOTIVASI SISWA PUTRA DAN PUTRI DENGAN HASIL 

BELAJAR PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DI SMP 

NEGERI 1 GUNUNG SUGIH” 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. 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. Frans Nurseto, M.Psi., selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini 

yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.  

2. Drs. Usman Adam, M.Pd.,selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini 

yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis. 

3. Dr. Marta Dinata, M.Pd., selaku Pembahas atas kesediaanya untuk memberikan 

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

skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Olahraga FKIP Unila yang 

telah memberikan ilmu pengetahuan dan keteladanan selama penulis menjalani 



xi 
 

studi.Bapak dan Ibu di staf  Tata Usaha FKIP Unilayang telah membantu 

proses terselesaikannya skripsi ini. 

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

Pendidikan Universitas Lampung. 

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

dosen dan karyawan FKIP Universitas Lampung. 

7. Penjas angkatan 2011, Hari, Satrya, Sofyan, Imam, Aal, Candra Gamali, Dodi 

Alvindo, Thomas, Roy, Rahmad, Oki Rinoki, Gatot, Rudi dan semuanya yang 

telah membantu,memberikan motivasi, nasihat, kritik dan saran kepada penulis 

untuk menjadi pribadi yang pantang menyerah dan selalu semangat. Teman - 

teman PPL/KKN Yuli, Rois, Hendri, Dapat, Okta, Eri, Wulan dan Desi yang 

selalu memberikan dukungan kepada penulis. 

8. seluruh mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi FKIP Unila 

9. Kepala SMP Negeri 1 Gunung Sugih beserta dewan guru yang telah membantu 

penulis dalam penyelesaian penelitian ini. 

10. Diah Putri Safera yang telah membantu, selalu mendukung, memberi semangat 

dalam pembuatan dan pengerjaan skripsi ini. 

11. Keluargaku tersayang Bapak Nuril Anwar, Ibu Ismawati, dan Adikku Vivi 

Dewi Andini, yang selalu mendukung baik moral maupun moril dan menjadi 

motivatorku dalam setiap hal baik yang penulis kerjakan, serta menjadi 

penasihat terbaikku. 

 

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. 



xii 
 

      Bandar Lampung, 17 April 2015 

      Penulis 

 

 

 

      Riris Novrian Prayoga 

 

 

 

 


