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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Hidayah dan 

Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada 

waktunya. 

Skripsi yang penulis susun ini berjudul, “Pengaruh Metode Latihan Block 

Practice Terhadap Ketepatan Finalty Permainan Sepakbola (Eksperimen pada 

siswa Peserta Ekstrakurikuler Sepakbola SMPN 6 Kota Tasikmalaya)”.  

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 

Program Sarjana Pendidikan (S-1) Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan 

dan Rekreasi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya.  

Penulisan skripsi ini dilandasi oleh suatu penelitian dengan metode 

eksperimen.  Penelitian mengungkapkan pengaruh latihan menggunakan media 

audio visual terhadap ketepatan finalty permainan sepakbola pada siswa peserta 

ekstrakurikuler sepak bola SMPN 6 Kota Tasikmalaya Tahun Ajaran 2018/2019. 

Skripsi ini dapat selesai, karena berbagai masukan dan bimbingan, karena 

itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya 

terutama kepada: 

1. Dr. H. Cucu Hidayat, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi, yang telah banyak memberikan kemudahan 

penyelesaian berbagai administrasi untuk kelancaran pelaksanaan penelitian.  
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2. Bapak H. Abdul Narlan, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidkan Jasmani 

FKIP Universitas Siliwangi yang telah memberikan motivasi, arahan, serta 

petunjuk untuk kelancaran penyelesaian studi tepat pada waktunya.  

3. Bapak Dr. H. Iis Marwan, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam proses penyusunan 

skripsi ini. 

4. Bapak Dr. H. Gumilar Mulya, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang 

banyak memberikan petunjuk dan saran dalam proses pembimbingan skripsi. 

5. Kepala SMPN 6 Kota Tasikmalaya beserta seluruh guru dan siswa yang telah 

banyak membantu penulis terutama dalam proses pelaksanaan penelitian 

sehingga data yang diperlukan dapat diperoleh sesuai dengan waktunya. 

6. Ibunda Rohetin serta ayahanda Ramdhan terhormat, yang tiada henti-hentinya 

memberikan do’a restu, dorongan, dan bantuan moril maupun material demi 

kelancaran dan keberhasilan penulis serta sukses dalam menuntut ilmu di 

perguruan tinggi.  

7. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan di Jurusan Pendidikan Jasmani, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 

dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan di sini satu persatu, 

yang telah membantu penulis baik berupa moril maupun material.  

Hanya kepada Allah penulis memohon semoga amal baik semua pihak 

mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT sebagai amal saleh. Amin. 

Kepada semua pihak, yang tidak sempat penulis sebut satu persatu, mudah-
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mudahan semua amal baiknya mendapat pahala yang berlipat ganda dari Alloh 

Subhanahuwata’ala.  Amin. 

Akhirnya kepada-Nya penulis berserah diri, semoga apa yang dilakukan 

ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wata’ala. Amin. 

Tasikmalaya, Juni 2019 
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