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KATA PENGANTAR 

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ن إمحلد هلل حنمده ووس تعينه ووس تغفره وهعوذ ابهلل من رشور أ هفس نا ومن س يأ ت  إ 

إلصالة وإلسالم عىل رسول هللا . أ عاملنا من هيده هللا فال مضل هل ومن يضل هل فال هادي هل

 س يدان دمحم إلنيب إلعريب إملصطفى خامت إل هبياء وإملرسلني إملبعوث رمحة للعاملني

 

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT. yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga masih diberikan kesehatan 

dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian “ Meningkatkan Kemampuan 

Mengenal Huruf Hijaiyah Melalui Media Kartu Huruf Pada Anak Tunagrahita di 

SLB B-F Mandara Kendari” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Shalawat dan Salam 

semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW., 

keluarga, sahabat dan para pengikut yang telah berjuang dan menunjukkan jalan 

kebenaran kepada seluruh umat manusia dan sebagai panutan umat Islam. 

Sehubung dengan penulisan skirpsi ini, peneliti menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada: kedua orangtua, Ayahanda Mukhtar dan Ibunda Sitti Sri 

Wahyuni,S.Pd.,yang selalu memberikan doa dan dukungan serta menjadi motivasi 

dalam penyelesaian skripsi ini, selain itu penulis mengucapkan terima kasih yang 

tak terhingga kepada: 

1. Prof. Dr. Hj. Faizah Binti Awad, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari atas segala upaya yang telah diberikan kepada peneliti selama 

dalam proses akademik. 
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2. Dr. Husain Insawan, M.Ag., Dr. Batmang, S.Ag., M.Pd., dan Dr. H. Herman, 

M.Pd., masing-masing Wakil Rektor I, II dan III yang turut mendukung 

keseluruhan proses pengembangan dan layanan kelembagaan IAIN Kendari. 

3. Dr. Masdin, M.Pd., Dekan Fakultas Tarbiyah  dan Ilmu Keguruan IAIN 

Kendari, sekaligus pembimbing peneliti yang penuh keikhlasan 

mengorbankan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran 

terhadap penelitian peneliti. 

4. Dr. Hj. St. Kuraedah, M.Ag, Jabal Nur, S.Ag., MA., Penguji I dan Penguji II 

yang telah banyak memberikan kontribusi ilmiah sehingga dapat membuka 

cakrawala berpikir dalam menyelesaikan penelitian ini. 

5. Segenap Dosen dan Staf IAIN Kendari yang tidak tersebutkan namanya satu 

persatu, yang telah membekali ilmu pengetahuan yang dapat membuka 

cakrawala berpikir peneliti. 

6. Kepala SLB B-F Mandara Kendari, Bapak Sunanto Wibowo, S.Pd.,M.Pd., 

guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam sekaligus Wali Kelas V 

Tunagrahita SLB B-F Mandara Kendari, Bapak Asrianto, S.Pd., siswa 

Tunagrahita serta Guru dan Staf dalam lingkup SLB B-F Mandara yang telah 

memberikan izin, membantu dan berpartisipasi dalam proses penelitian. 

7. Saudara dan keluarga tercinta: Veby Resti Winengsih, S.Pd., Muh. 

Adriansyah, S.Pd., Muh. Dimas, Fachri Ashar Muchtar, S.T., dan Rizqiana 

Alifiyah Fachri, yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada 

peneliti. 
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8. Sahabat peneliti Fajriah Faisal dan Israwati Rasid yang telah memberikan 

semangat, bantuan baik secara moril dan materil, motivasi, dan banyak hal 

lainnya yang peneliti tak bisa sebutkan.  

9. Sahabat PAI angkatan 2015 yang telah memberikan support satu sama lain 

dan telah berjuang bersama selama kuliah di IAIN Kendari. Semoga kita 

semua dapat mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Aamiin. 

10. Sahabat semasa PPL dan KKN.  

11. Sahabat IAPYS 2015 dan sahabat FOSMA. 

12. Semua pihak yang telah ikut serta dan berjasa dalam penyusunan hasil 

penelitian ini yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruksif 

dari semua pihak agar hasil penelitian ini lebih baik lagi. Semoga hasil penelitian 

ini bermanfaat bagi semua terutama dapat memberikan kontribusi yang posisitif 

dalam mengajar siswa ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dan lingkup 

pendidikan umum. Aamiin. 

 Kendari,   Agustus 2019 

 Penulis 

 

 Tri Pratiwi Mukhtar  
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