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MOTTO

...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah
maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(QS. Al-Mujadilah (58) ayat 11)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap.
(QS. Al-Insyirah (94) ayat 5-8)

Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus
sanggup menahan perihnya kebodohan.
(Imam Syafi’i)

Ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh.
(Albert Einstein)

Dia yang bertanya adalah orang bodoh untuk lima menit. Dia yang tidak
(bertanya) adalah orang bodoh untuk selamanya (tulis Ken Metzler dalam
buku News gathering yang mengutip pepatah cina)

Mengalah bukan berarti kalah, terkadang kita hanya perlu mundur
beberapa langkah untuk maju berlangkah-langkah dengan sekali
melangkah
(Indah Dwi Aryani)
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, yang maha pengasih, lagi
maha penyayang. Yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan
kelonggaran rizki sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan
maksimal.

Allahumma Sholi Ala Muhammad Waala Ali Muhammad, Sholawat serta salam
Kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada bapakku Saekodin tercinta. Dimana
malam dijadikannya siang dan siang dijadikannya siang pula. Yang begitu gigih,
banting tulang dalam mencari rizki demi kehidupan yang lebih baik untuk
keluarga.
Kupersembahkan karya sederhana ini pula kepada mak’e ku Munasiroh tercinta.
Yang tidak pernah lupa menyertakan putra-putrinya dalam setiap untaian doanya.
Terimakasih, Bumi dan seisinya pun tidak akan cukup untuk membalas jasamu.

Kupersembahkan karya sederhana ini pula untuk adek-adek ku, Ulin dan Syifa
Semoga kalian termasuk Hamba Allah yang berilmu.

Kupersembahkan karya ini untuk almamater yang kujunjung tinggi yaitu Prodi
Ilmu Komunikasi, Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi,
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang.
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas
berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan
tugas Skripsi dengan judul “REPRESENTASI NILAI-NILAI ISLAM PADA
KOMUNIKASI NONVERBAL SISWA SLB-B SWADAYA SEMARANG.
(Studi Semiotika tentang penggunaan komunikasi nonverbal dan komunikasi total
pada anak tunarungu)” ini dengan maksimal.
Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini
tidak lepas dari bantuan dan kerjasama banyak pihak. Dalam kesempatan kali ini
Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:
1. Bapak Hartono, S.S, M.Pd selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Ilmu
Komunikasi UNISSULA.
2. Ibu Dian Marhaeni K, S.Sos, M.Si selaku sekertasris Fakultas Bahasa dan
Ilmu Komunikasi UNISSULA, sekaligus Dosen Pembimbing 1 Skripsi
dan Dosen Wali yang telah membimbing selama Penulis menempuh
pendidikan di UNISSULA.
3. Ibu Genta Maghvira, S.I.Kom, M.I.Kom selaku dosen Pembimbing 2.
4. Bapak Mubarok S.Sos M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen, Pak Urip, Pak Haryoso, Bu Made, Bu Trimanah,
Bu Ninok, Bu Endang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, serta
staf administrasi Bu Rimbar, Bu Umi, Pak Agus, Mas Aldino yang telah
memudahkan Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Etti Sumiyanah, S.Pd. Selaku Kepala SLB-B Swadaya Semarang
yang telah memudahkan dalam proses penelitian.
7. Ibu Ambarwati Peminda Ratih S.Pd. Selaku wakil kepala SLB-B Swadaya
Semarang yang telah membantu dan memudahkan dalam proses perizinan.
8. Ibu Dra. Condro Ekowati selaku wali kelas III SDLB-B Swadaya
Semarang, yang telah banyak berbagi cerita dan membantu Penulis untuk
memahami siswa tunarungu.
9. Ibu Siti Utari S.Pd selaku mantan Kepala Sekolah yang telah bersedia
berbagi cerita sejarah SLB-B Swadaya Semarang.
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10. Mas Joko Wahono Hendro Setyadi S.Pd, selaku staf administrasi yang
telah banyak membantu dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan.
Serta semua guru-guru yang mengajar di SLB-B Swadaya Semarang yang
telah menerima, menghargai dan memperlakukan Penulis dengan baik.
11. Rafi Listianovan selaku siswa kelas III SDLB-B Swadaya Semarang yang
telah menjadi objek kajian dalam penelitian ini dan semua siswa-siswi
yang baik hati telah menerima kehadiran Penulis di tengah proses belajar
mengajar mereka.
12. Bapakku Saekodin tercinta dan mak’eku Munasiroh tercinta yang tak
pernah putus dalam mendoakan anak-anaknya dan menjadi tonggak
semangat bagi Penulis.
13. Adek-adekku tercinta Muhamad Ulin Nuha dan Syifa Khoirunnisa yang
telah berbagi canda tawa dan pertengkaran kala penat memikirkan skripsi
14. Untuk seorang teman yang telah membantu dalam mencari buku referensi,
mengajari arti perjuangan dan menyemangati Penulis.
15. Sahabat-Sahabat seperjuangan yang telah mendahului ku dalam memakai
baju toga Fitri, Mun, Afni, Roro, Silvi dan Fatma ingatlah aku pasti
menyusul kalian. Teruntuk Fatimah terimakasih sudah memberi warna
dalam lika-liku selama masa kuliah.
16. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang selalu memberi semangat
untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebut satu-persatu yang telah
membantu baik moril maupun materil sehingga selesai proses penulisan
skripsi ini.
Akhirnya dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari masih banyak
terdapat kekurangan di dalam skripsi ini sehingga Penulis mengharapkan kritik
dan saran yang bersifat membangun.
Wassalamualaikum Wr.Wb.
Penulis

Indah Dwi Aryani

ix

