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segala Anugerah dan kasih dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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bolavoli melalui modifikasi permainan gerak lokomotor, non lokomotor dan 

manipulatif anak tuna grahita ringan pada siswa kelas VIII SMP SLB Negeri 

Serdang Bedagai Tahun Ajaran 2016/2017 ”. 

Penulis menyadari bahwa keberadaan skripsi ini tidak mempunyai art i 
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Jasmani dan Rekreasi yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran 
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8. Bapak Dr. Indra Kasih, M.Or selaku pembimbing skripsi penulis yang 

sangat berjasa yang telah rela membagikan waktu dan mengarahkan 

kepada penulis dan telah banyak memberikan bimbingan dan tidak putus 

asa dalam mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Bapak Dr. Suprayitno, M.Pd selaku penguji I dan Bapak Saipul Ambri 

Damanik S.Pd, M.Pd selaku penguji II yang telah membimbing dan 

mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Bapak/Ibu Dosen FIK UNIMED, Staf administrasi, perlengkapan di 

limgkungan UNIMED yang telah membimbing dan mengarahkan penulis 

selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

11. Kepada kepala Perpustakaan FIK dan Kepala Perpustakaan Umum yang 

telah banyak membantu penulis dalam penelitian ini. 

12. Bapak Kepala Sekolah, Guru - guru, Tata Usaha SMP SLB Negeri 

Serdang Bedagai, Guru Pendidikan Jasmani ( Bapak Darta Pardamean 

Saragih, S.Pd ) dan Siswa klas VIII SMP SLB Negeri Serdang Bedagai. 
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14. Ibunda tercinta, Sumarni yang telah memberikan rasa cinta dan kasih serta 

perjuangan untuk selalu sabar membimbing, mengarahkan, dan juga selalu 

mendoakan penulis sehingga penulis dapat bertahan hingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Ayahanda tercinta, Basruni Yuzar yang selalu 

mendoakan, membina, membimbing dan mengarahkan serta selalu 

memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada penulis hingga penulis 
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mampu menyelesaikan skripsi ini. Kaka tercinta Suri Khairani, abangda 

Ardian Suhemi dan adik tersayang Herliani Emi Rosleni yang selalu 

memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis 

menyelesaikan skripsi ini. Serta sanak famili yang selalu memotovasi 

penulis sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. 

15. Teman-teman PPLT SMK Negeri 2 Sei Rampah Tahun 2015, PJKR EKS-

B 2012 yang telah memberikan semangat, motivasi dan telah berbagi kasih 

pengalaman bersama penulis sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. 

16. Dan tidak lupa teman-teman kerabat dan seperjuangan mahasiswa, 

khususnya kepada onyet-onyet the seven yang telah menjadi penyemangat 

dan serta telah berbagi suka dan duka semasa perkuliahan dan pertemanan. 

Penulis tidak akan dapat melupakan kebersamaan, canda tawa yang kita 

lalui bersama, semoga kita bisa meraih kesuksesan bersama. 

Akhirnya, semoga Allah SWT mencurahkan karunianya atas semua 

kebaikan dan kemurahan hati Bapak/Ibu, Saudara/i sekalian. Akhir kata penulis 

mengucapkan banyak terima kasih dan berharap semoga skripsi ini dapat berguna 

dan bermanfaat bagi kita semua. 
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