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PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Bentuk Evaluasi 

Pembelajaran Anak Tunarungu di Sekolah Inklusi SD Tunas 

Harapan” sepenuhnya adalah karya saya sendiri. Tidak ada didalamnya 

yang merupakan pelagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan 

penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan 

etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas penyataan 

ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya 

apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan 

dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 

karya saya ini. 

 

 

 

Bandung, Agustus 2018 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

Riki Dewantara 

NIM.1404646 

  

 

 

 

 

 

 

i 



KATA PENGANTAR 

ا لرحيم نبسم ا هلل ا لرحم  

Puji syukur atas kehadirat Allah Ta’ala berkat rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan 

judul “Bentuk Evaluasi Pembelajaran Anak Tunarungu di Sekolah Inklusi 

SD Tunas Harapan”. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada 

junjungan alam Nabibana wa Habibana Muhammad Sholallahu ‘alahi 

Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyyah ke zaman yang 

penuh ilmu. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengucapkan 

terimakasih kepada semua pihak yang terlibat, terutama kepada orangtua 

yang selalu memberi dorongan baik lahir maupun mental. 

Skripsi ini ditulis untuk  memenuhi salah satu syarat ujian sidang 

sarjana pendidikan dalam menyelesaikan studi jenjang strata satu pada 

Departemen Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak 

kekurangan dikarenakan kurangnya ilmu dan pengalaman yang dimiliki 

penulis. Terlepas dari itu semua, penulis telah berusaha seoptimal 

mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini. 

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk 

membangun penulisan skripsi ini agar lebih baik lagi. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum, lebih 

khususnya kepada akademisi yang membutuhkan informasi mengenai 

bentuk evaluasi pembelajaran anak tunarungu di sekolah inklusi. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Ta’ala yang telah 

mempermudah dan melancarkan penulisan skripsi ini. Tanpa taufik dan 

hidayah-Nya penulis tidak akan dapat melakukan hal sekecil apapun. 

Oleh karena itu, penulis tidak hentinya bersyukur meskipun syukur ini 

tidak sebanding dengan nikmat yang telah diberikan-Nya. 

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang 

dengan izin-Nya telah membantu dan memberikan dorongan kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun ucapan terimakasih 

ini tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan, semoga Allah Ta’ala 

memberikan balasan dengan yang lebih baik. Penulis ucapkan 

jazakumullahu khoiran katsiran kepada: 

1. Orangtua yang senantiasa mendoakan dan memberikan 

dorongan 

2. Bapak Dr. Budi Susetyo, M. Pd. selaku Ketua Departemen 

Pendidikan Khusus sekaligus dosen pembimbing akademik dan 

dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan 

bimbingan dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini 

terselesaikan. 

3. Bapak Dr. Dudi Gunawan, M. Pd., Bapak Dr. Sima Mulyadi, M. 

Pd., Bapak Drs. Endang Rusyani, M. Pd., Ibu Dr. Tati Hartati, 

M.Pd., serta Ibu Dr. Imas Diana Aprilia, M.Pd. selaku dosen 

spesialisasi anak dengan hambatan pendengaran. 
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selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan 
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dalam bidang administrasi, sehingga penulis dapat mengikuti 

ujian sidang skripsi. 
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memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengenyam 
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