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PERNYATAAN 

 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Latihan 

Kekuatan Otot Lengan Terhadap Teknik Forehand Drive Dalam permainan Tenis 

Meja”. Skripsi ini beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri, saya tidak 

melakukan penjiplakan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan 

yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 

menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan 

adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim dari 

pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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MOTTO HIDUP 

 

 

Tetaplah menjadi baik, jika beruntung  

Kamu akan menemukan orang baik 

Jika tidak, kamu akan ditemukan 

Orang baik 

 

 

 

Positif Mind  

Positif Vibes  

Positif life 

 

Apa pun yang akan kita kerjakan lakukanlah dengan baik 
dan berprilakulah dengan baik, karena sekecil apa pun 
hasilnya akan lebih memuaskan dari pada apa yang di 

kerjakan orang lain 



 

 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Segalapujidansyukurpenulispanjatkankehadirat Allah SWT, 

karenaataskekuasaandankehendaknyapenulisdapatmenyelesaikanpenyusunanskrip

si yang berjudul “Pengaruh Kekuatan Otot Lengan Terhadap Teknik Forehand 

Drive Dalam permainan Tenis Meja”. 

Pembuatanskripsiinidimaksudkanuntukmemenuhitugasakhirdalamperkuliah

anatauuntukmendapatkanGelarSarjana S1 Pendidikan Guru 

SekolahDasarPendidikanJasmaniUniversitasPendidikan Indonesia 

KampusSumedang.Selainitujuga, skripsiinijugadimaksudkan 

untukdijadikanalternatif 

pemecahanmasalahdalampembelajaranpendidikanjasmaniyaitudengan 

menerapkan Latihan Kekuatan Otot Lengan, khususnya gerak dasar forehand 

drive dalam pembelajaran tenis meja. Penerapan latihan kekuatan otot lengan ini 

supaya siswa mampu memukul bola dengan akurat pada saat bermain tenis meja. 

Kiranyamanusiatakpernahluputdari  kehilafan, makakeberadaanskripsiini 

pun demikian, sehinggasangatpentingkritikdan saran yang 

membangunbagipenulisuntukperbaikanselanjutnya.Semogaskripsi yang 

sederhanainimemberikankontribusi yang positifterhadapkhazanahkaryatulisilmiah. 

Amin... 
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