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MOTTO

“Sabar dalam mengatasi segala kesulitan dan bertindak bijaksana

dalam mengatasinya adalah sesuatu yang baik dan utama”
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PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, sholawat serta salam

semoga tercurah kepada beliau Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta para

pengikutnya. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan atas bantuan Allah yang

maha tinggi lagi maha mulia.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kupersembahkan skripsi ini

teruntuk:

 Ayahanda dan Ibundaku tercinta Bapak Waldoko dan Ibu Khalimah,

dengan do’a, kasih sayang, dan dukungan mereka selama ini yang telah

membuat penulis melangkah untuk menggapai harapan dan cita-cita.

Terimakasih atas segala do’a dan curahan kasih sayang kalian.

 Kakakku Ardiansah dan Adikku Elvina Febrianti yang telah memberikan

dukungan, semangat dan yang telah mewarnai hari-hari indahku dalam

kebersamaan.

 Sahabat-sahabat seperjuangan dan kelas PAI-F angkatan 2014 terimakasih

atas kenangan indah yang telah kalian berikan.

 Almamater Institut Agama Islam Negeri Kudus

 Serta semua orang yang telah mendo’akan penulis dan semua pihak yang

telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini.
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat

menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam teruntuk junjungan umat seluruh

alam, Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari

kiamat nanti.

Skripsi yang berjudul “Upaya Guru dalam Membangun Self

Confidence Siswa Tunarungu Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Di SMALB Bina Citra Pati”. Ini disusun guna memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Ilmu Pendidikan Islam di Institut

Agama Islam Negeri Kudus.

Penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan.

Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus

yang telah merestui penyusunan skripsi ini.

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Tarbiyah Institut Agama

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi

ini.

3. Dr. Nadhirin, S.Ag, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. H. Saiful Mujab, M.Si., selaku Asisten Dosen yang telah bersedia

memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam

Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
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6. Para dosen dan staff pengajar di IAIN Kudus yang membekali berbagai ilmu

pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Drs. Achmadi MS, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMALB Bina Citra Pati

yang telah memberikan izin peneliti dan pelayanan penelitian dalam rangka

penyusunan skripsi ini.

8. Para Bapak/Ibu guru SMALB Bina Citra Pati yang telah bersedia membantu

memberikan keterangan yang penulis perlukan.

9. Ayah dan Ibuku yang tercinta yang senantiasa memberikan do’a dan

dukungannya baik secara moril maupun materiil sehingga penyusunan skripsi

ini dapat terealisasikan.

10. Sahabat seperjuangan di IAIN Kudus yang telah memberikan motivasi dan

membantu menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan banyak kenangan

selama menuntut ilmu di IAIN Kudus.

11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang

tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh

mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Dan penulis berharap

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca yang

budiman.

Kudus, 22 November 2018

Penulis
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