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Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat 

dan karunia yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelasaikan 
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O`brien Dengan Media Audio Visual Dan Modifikasi Alat Pada Siswa Mts.s Ypt 
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Selama Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, 
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Wakil Dekan III FIK UNIMED  

3. Drs. Suryadi Damanik, M.Kes, sebagai Ketua Jurusan PJKR FIK UNIMED. 

4. Usman Nasution, S.Pd, M.Pd, sebagai Sekretaris Jurusan PJKR FIK 

UNIMED, sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang telah 

banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini 

5. Bapak /IbuDosen, Asisten Dosen, Staf administrasi dan perlengkapan di 

lingkungan FIK UNIMED  yang  juga turut serta dalam membantu 
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6. Terima kasih kepada bapak Suriono, S.Ag  kepala sekolah Mts.s Ypt 

Darurachmad Sibolga yang telah memberikan izin melakukan observasi 

disekolah tersebut. Bapak Faisal Efendi S.Pd selaku guru olahraga dan 

peserta didik Kelas  VIII Mts.s Ypt Darurrachmad Sibolga yang telah menjadi 

objek penelitian. 

7. Teristimewa penulis ucapkan kepada Ibunda Rosmila Hutabarat, dan 

Ayahanda Marihot Hasugian  yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta 

memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.  Juga 

Perempuan  kandung saya  Mifta Huljannah Hasugian, Ihwana Putri 

Hasugian, yang juga memberikan semangat dan serta sebagai motivasi  juga 

dorongan  moral kepada penulis, kalian  semua inspirasi dan penyemangatku. 
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8. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan saya Antara lain :Dewi 

Anggraini Hutabarat, Rizky Ramadhana, Dedy Harianto Putra, Dirhansyah 

Siregar,Dian Permata Sari Harahap, am.keb, Putra Kaslin Hutabarat, 

Adelestari Panjaitan,Ardy prayogo Pangestu,SPd,Periaman,M.ansari 

Damanik,Indah Nasriyah Tanjung,Spd. Dan Zura Aini Hutabarat, am.keb, 

yang telah memberikan motivasi dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

9. Terima kasih saya ucapkan kepada semua  kerabat dan sanak saudara yang 

tidak bisa saya ucapkan satu persatu  yang telah memberikan motivasi dalam 
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10. Juga tak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan mahasiswa FIK UNIMED 

khususnya PJKR C Reguler 2012 beserta seluruh teman-teman PJKR 2012, 

kepada seluruh teman-teman, sahabat dan semua pihak yang tak bisa penulis 

sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi 

ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi 

isi, tulisan maupun kualitasnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini dapat bermanfaat bagi  

pembaca dan semoga skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah 

ilmu pendidikan kesehatan dan rekreasi.      
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