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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, 

saya Muti’ah NIM 1640210022 menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini : 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri 

dan belum pernah diterbitkan dalam 

bentuk dan untuk keperluan apapun, dan 

2. Tidak berisi materi yang pernah ditulis 

orang lain kecuali informasi yang terdapat 

dalam referensi yang dijadikan rujukan 

dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di 

kemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan 

saya ini. 
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MOTTO 

 

َ َوَرُسۡولَٗه َوََل تَنَاَسُعۡوا فَتَۡفَشلُۡوا  َواَِطۡيُعوا ّللّاه

َ َمَع ؕ    َواۡصبُِزۡوا  َوتَۡذهََب ِرۡيُحُكمۡ  اِنَّ ّللّاه

بِِزۡين  الّصه

 “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan 

janganlah kamu  berbantah-bantahan, yang 

menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang 

kekuatanmu dan bersabarlah.  Sesungguhnya 

Allah bersama orang-orang yang sabar” (QS:Al-

Anfaal ayat 46)
1
 

  

 

  

                                                           
1 Al-Qur’an Surat Al-Anfaal ayat 46, Quran Tajwid dan 

Terjemah, (Surabaya: Kementrian Agama Republik Indonesia, 

Halim Publishing dan Distributing, 2013), 183 
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akademisi yang diberikan kekuatan untuk perjuangan, 
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 Assalamua’laikum Wr.Wb Segala puji bagi 

Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, 

inayah dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pola 

Pengembangan Komunikasi Anak Berkebutuhan 

Khusus dengan Pengunjung Pagar Pelangi di Pondok 

RN ASA Rembang”. Dan shalawat serta salam yang 

selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW 

sang inspirator umat Islam. Skripsi ini disusun guna 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 

Strata Satu (S.1) di Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kudus. Dalam penyusunan skripsi ini hingga 

akhir, peneliti mendapatkan banyak bimbingan dan 

saran dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti perlu 

menyampaikan terima kasih kepada :  

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag. Selaku Rektor 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus 

yang telah memberikan izin penelitian 
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penelitian skripsi.  
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4. Drs. H. Abdul Wahib Syakour M.Pd.I., selaku 

dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia 
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memberi pengarahan dan bimbingan yang 

berkualitas dengan kedalaman ilmu yang 
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penyusunan skripsi ini.  

6. Para Dosen dan Staf Pengajar di IAIN Kudus 

yang sudah membekali peneliti berbagai ilmu 

agama dan pengetahuan yang insyaAllah akan 

bermanfaat dalam kehidupan peneliti 

khususnya dan orang lain pada umumnya.  

7. Pengasuh pondok beserta seluruh pengurus 
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yang telah memberikan ijin, bimbingan dan 

bantuan yang luar biasa kepada peneliti 

berupa informasi dan data terkait penyusunan 

skripsi ini.  

8. Para guru-guruku yang telah memberikan 
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berguna untuk kehidupanku, Semoga Allah 

membalas semua jasa beliau-beliau. 
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selama proses penyusunan skripsi ini.  

10.  Sahabatku selama kuliah (Rif’ah,Putri Nur 

hidayah, Meria, Nuril Fitriyani, Fina Fitriana, 
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