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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi 

Besar Muhammad SAW, yang telah merintis jalan kebenaran dan membawa umat 

manusia kejalan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Dengan karunia Allah 

SWT maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pola 

Komunikasi Guru Dengan Siswa Tunarungu Dalam Proses Belajar Mengajar  

(SLB Kasih Ibu Kartama Pekanbaru). 

Adapun tujuan dari penulis skripsi ini merupakan salah satu implementasi 

ilmu pengetahuan yang telah di dapat sewaktu perkuliahan dan juga salah satu 

syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) guna memperoleh gelar 

sarjana pada Universitas Islam Riau.  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis terlepas dari bimbingan dan dukungan 

dari semua pihak, baik yang di dapat dalam masa perkuliahan maupun dalam 

penyusunan skripsi ini maka dari itu penulis menyampaikan rasa hormat dan 

terimakasih pada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:  

1. Dr. Abdul Aziz, S.Sos M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Riau.   

2. Tessa Shasrini, B.Comm., M. HrD  selaku Dosen pembimbing I yang 

telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam 

penulisan skripsi  ini.  
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3. Dyah Pithaloka, M. Si., selaku Dosen pembimbing II yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan 

skripsi ini.  

4. Muhd AR Imam Riauan, M.I.Kom, selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Riau.  

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

dalam perkuliahan, serta karyawan dan karyawati Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Riau. 

6. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 

diwawancarai dalam membantu penulis untuk mendapatkan data-data 

yang diperlukan untuk meyempurnkan skripsi ini.  

7. Khusus kepada kedua orang tua ayah dan ibu. Yang selalu mendoakan, 

menasehati, mendukung serta tidak lupa memberikan dukungan yang 

luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini, terima kasih  ayah dan ibu.  

8. Terima kasih untuk kakak dan Adik saya serta  keluarga besar, yang 

selalu mendukung dan mendoakan saya.  

9. Terima kasih untuk sahabat, Marlina S. I Kom,  Mas Adefit Prageriana 

S. I. Kom, Jumiyanti S. I Kom,  Fitri Azhari S. I. Kom, Siti Hartina S. 

I. Kom, Desi Sawitri S. I Kom,  Ricat, Ela Adila S.Pd, Era Oktavia Z 

S.Pd, Alfitriadi S.Pd, Dicky novaldi S. I. Kom, juga untuk  adik saya 

Tri Wahyuni dan Rasfa Riza. serta teman-teman lainnya telah 
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memberikan dukungan serta semangat untuk menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

Semua pihak yang ikut membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga bimbingan, bantuan dan semangat 

yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasanya dari Allah SWT, Aamiin 

yarabbal’alamin. 

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini baik isi 

maupun pembahasanya masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran 

yang bersifat membangung akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata 

penulis mengaharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

Dan semoga Allah SWT melimpah rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.  
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