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Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “KONTRIBUSI POWER OTOT TUNGKAI DAN 

FLEKSIBILITAS PANGGUL TERHADAP HASIL KETEPATAN 

SHOOTING PERMAINAN SEPAK BOLA SSB PUTRA TASIK KOTA 

TASIKMALAYA”. 

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh 

dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu, dan terbatasnya 

literatur. Oleh karena itu, semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan 

diterima dengan segala kerendahan hati. 

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai 

kendala dan hambatan yang dapat mematahkan motivasi. Namun atas dorongan, 

bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing segala hambatan tersebut dapat 

penulis atasi. Untuk itu pada kesempatan ini dengan rasa tulus dan kerendahan 

hati penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membentu penulis baik moral maupun material selama penyusunan skripsi ini. 

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir. M.S. selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 
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2. Bapak Dr. H. Cucu Hidayat, M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. 

3. Bapak H. Abdul Narlan, M.Pd. Selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

4. Bapak Nuriska Subekti, M.Pd. Selaku Dosen Pembimbimg I yang telah 

banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu dan 

memberikan pengarahan dalam penyusunan skrripsi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Selly Purnama, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan saran, kritik dan semangat sehingga penulis dapat 

menyelesaikan sekripsi ini. 

6. Seluruh staf dosen pengajar Program Studi Penjas yang telah membimbing 

selama perkuliahan berlangsung, dan telah diberikan kemudahan dan arahan 

agar dapat menempuh kuliah dengan tepat waktu. 

7. Seluruh Staf dan Karyawan Universitas Siliwangi yang telah memberikan 

kemudahan penyelesaian berbagai administrasi untuk kelancaran 

melaksanakan penelitian. 

8. Pembina dan intasi SSB Putra Tasik Kota Tasikmalaya yang telah memberi 

izin kepada penulis unrtuk melaksanakan penelitian. 

9. Para Anggota SSB Putra Tasik Kota Tasikmalaya yang telah memberikan 

semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Ayahanda Yana Cahyana dan Ibunda Rini Andriyani yang saya cintai yang 

telah memberikan do’a dan dukungan kepada penulis secara moril maupun 

materil sehingga skripsi ini dapat selesai. 

11. Sahabat, orang tercinta, serta rekan-rekan seperjuangan Penjas kelas C 

angkatan 2015, yang telah memberikan do’a dan semangat kepada penulis. 

12. Rekan-rekan Penjas angkatan 2015, yang telah memberikan do’a dan 

semangat kepada penulis. 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi 

ini. 

Semoga segala amal baik semua pihak mendapat imbalan yang berlipat 

ganda serta dijadikan amal shaleh. Penulis berharap, mudah-mudahan skripsi ini 

dapat berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Semoga 

Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita 

semua.Amiin. 

Tasikmalaya,   Juli  2019 
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