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UCAPAN TERIMA KASIH  

       Dalam penulisan skripsi ini berbagai hambatan, rintangan, dan kesulitan penulis hadapi 

mulai dari awal hingga akhir penulisan skripsi. Namun semua ini dapat dilalui berkat 

bantuan, dorongan, bimbingan dan inayah yang diberikan Allah SWT dan tentunya juga 

berkat bantuan, dorongan, bimbingan dan doa dari semua pihak, sehingga skripsi ini dapat 

selesai tepat pada waktunya. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan 

banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang banyak membantu, yaitu : 

• Yang tersayang tercinta Mamah dan bapak, terimakasih banyak atas semua keringat, 

air mata, cinta kasih, pengorbanan, doa, perhatian, motivasi dan semua yang telah 

Mamah dan Bapak berikan kepada penulis yang tidak pernah mungkin penulis dapat 

membalasnya semoga kebahagiaan selalu menyertai Mamah dan Bapak, Amin ya 

Rabb. 

• Bapak Drs.H.Zaenal Alimin M.Pd. selaku pembimbing I dengan penuh kesabaran 

telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan dan perhatian sejak awal hingga 

selesainya penyusunan skripsi ini. 

• Ibu Dra. Pudji Asri, M. Pd. Selaku pembimbing II yang sangat baik dengan penuh 

kesabaran dan perhatian telah meluangkan waktu ditengah kesibukkannya banyak 

memberikan bantuan, bimbingan dan perhatian sejak awal hingga selesainya 

penyusunan skripsi ini. 

• Ibu Jasminar S.Pd selaku kepala sekolah SLB BC Bina Sejahtera Cileungsi Bogor 

yang sudah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini 

•  Ibu Evi Siti Mulyati selaku guru kelas yang sudah berbaik hati memberikan bantuan 

dan bimbingan dalam penelitian ini. 
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• Drs. Sunaryo, MPd selaku ketua jurusan PLB dan Drs. Zulkifli Sidiq, M,Pd selaku 

sekertaris jurusan. Terimakasih atas dukungan yang telah diberikan. 

• Bapak dan Ibu Dosen Program Pendidikan Khusus, atas ilmu yang telah disampaikan 

selama perkuliahan  

• Ibu Lili, Bapak Ery Julianto, selaku Staf Tata Usaha di Jurusan Pendidikan Khusus 

yang telah membantu penulis dalam mengurus surat-surat perizinan selama 

perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. 

• Rofa Mukti, SE, Muhammad Fabio Usama, Muhammad Nezami Arafath dan Hazby 

Azizan Mustaqim yang sudah banyak memberikan pengertian, pengorbanan, kasih 

sayang dan doanya. Kalian semua adalah motivasi penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

• Keluarga besar Cileungsi ( Hadi Siswanto, neng Fera, Ai Mila Cipta Resmi, uwa 

Supin, Yudi, Yoga, Lisna) yang sudah memberikan bantuan dalam jenis apapun 

selama perkuliahan. 

• Keluarga besar Cimahi Mamah, Abah, Kang Rona dan Teh Cici nya, A Dede dan Teh 

Rolanya, serta Om acep dan teh osa nya  terimakasih sudah menjadi keluarga yang 

penuh kasih sayang, perhatian dan doanya semoga Allah SWT membalas kebaikan 

kalian. 

•   Teman-teman satu perjuangan Bu Evi Siti Muldiati S.Pd, Bu Fetri Gustianasari S. 

Pd, dan Neng Nina Novita Sari S.pd,Bu Leni Yuliani telah banyak membantu, 

mendukung dan senasib seperjuangan ayo semangat lagi. 

• Sahabat- sahabatku selama perkuliahan angkatan 2010, terimakasih sudah 

memberikan semangat, canda, tawa perhatian dan bantuan kepada penulis selama 

perkuliahan.  


