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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh swt. Karena atas berkat 

rahmat dan hidayah-Nya penulis telah mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul 

”Efektivitas Servis Atas dan Jump Service Terhadap Ketepatan Servis dalam 

Permainan Bola Voli (Studi Deskriptif pada Proliga Bola Voli Putra Putaran 

Kedua Seri Bandung Tahun 2018)” sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan. 

Skripsi  ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas akhir perkuliahan serta 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan 

Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha maksimal untuk 

menyelesaikannya, meskipun dengan keterbatasan kemampuan, wawasan 

pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa 

selama penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh 

sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Rudi Priadi. Ir. MS., selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

2. Bapak Dr. H. Cucu Hidayat, Drs., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya beserta stafnya, yang telah 
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banyak memberikan kemudahan penyelesaian berbagai administrasi untuk 

kelancaran pelaksanaan penelitian. 

3. Bapak H. Agus Mulyadi, Drs., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 

sekaligus sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi, membimbing, dan 

memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-

baiknya. 

4. Bapak Sani Gunawan, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing II, yang telah 

banyak meluangkan waktu di sela - sela kesibukannya untuk memberikan 

bimbingan, arahan, pikiran dan pandangannya serta turut membantu 

pelaksanaan pengambilan data sampai data penelitian ini terhimpun sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Dosen di lingkungan Jurusan Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan olahraga, wawasan, kepedulian, 

komitmen dan ketulusannya. 

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan doa restu, dorongan, dan 

bantuan moril maupun material.  

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

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya, dan semua 

pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan di sini satu per satu, yang telah 

membantu penulis baik berupa moril maupun material. 
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Skripsi ini bukanlah karya yang sempurna karena masih memiliki banyak 

kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini bisa 

memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin 

 

       Tasikmalaya, Juni 2018  

       Penulis 
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