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KATA PENGANTAR 

 

الَةُ َوالسَّالَُم َعلَى أَْشَرِف اأْلَْنبِيَاِء َواْلُمْرَسِلْيَن َوَعلَى اَِلِه  َوَصْحبِهِ اْلَحْمدُ هللِ َرّبِ اْلعَالَِمْيَن َوالصَّ ا بَْعدُ    .أَْجَمِعْيَن أَمَّ

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

Rahmat, Ridho serta Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Gaya Mengajar Guru Terhadap Prestasi  Belajar  PAI Di 

SD Negeri  I Tinete Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur”. Shalawat serta 

salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan  kita, Nabi Muhammad SAW. 

Pemimpin besar yang telah meletakan dasar-dasar Syariat dalam kehidupan kita 

demi mencapai kemaslahatan seluruh umat manusia. 

 Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Tetapi, penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, untuk 

itu saran dan kritik sangat kami butuhkan, tak lupa penulis mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Terkhusus kepada ayahanda tercinta Anton Asis dan Ibunda tersayang Isya, yang 

telah membarikan dedikasi, motivasi serta doanya sehingga penulis bisa 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan menikmati manisnya berada di jenjang 

Perguruan Tinggi. 

 Dengan segala ketulusan hati serta rasa syukur yang tiada henti, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : 
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1. Dr. H. Nur Alim, M.Pd, selaku Rektor IAIN Kendari yang telah 

membarikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan selama penulis 

mengikuti studi. 

2. Dr. Hj. St. Kuraedah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan 

kebijakan dalam studi penyelesaian seluruh mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan 

3. Dr. Masdin, M.Pd, Ketua Prodi Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari yang tiada henti-hentinya 

memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjadi contoh teladan.  

4. Dr. Samrin, M.Pd.I, yang telah membarikan bimbingan, arahan, masukan, 

saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

5. Dra, Hj. Fatimah Kadir. M.A, dan Erdiyanti, M.Pd, selaku dewan penguji 

yang telah memberikan arahan, masukan, serta saran-saran sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Raehang, S.Ag. M.Pd.I, selaku kepala perpustakaan IAIN Kendari beserta 

jajarannay yang telah mengijinkan melakukan studi pustaka dan 

meminjamkan buku-buku yang penulis butuhkan. 

7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Kendari yang telah memberikan Ilmu pengetahuan. 

8. Kepala Sekolah Nur Hidaya, S.Pd.I, SD Negeri 1 Tinete Kabupaten Kolaka 

Timur yang telah memberikan izin penelitian. 
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9. Rosnawati, S.Pd.I, selaku guru PAI SD Negeri 1 Tinete yang turut 

membantu dalam proses penelitian ini. 

10. Kakak saya, Ansar, serta adik-adik saya, Astika dan Astin yang selalu 

memberikan dukungan dan motivasi.    

11. Semua Kerabat-kerabat saya, Savoan, Hendra, Muhtar, Ical, Wildan, 

Yunus, Yasrin dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

yang telas memberikan bantuannya dalm penyelesaian skripsi ini.  

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis memohon ampun dan petunjuk, 

serta kepada semua pihak yang telah membantu semoga mandapatkan balasan 

yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang sifatnya membangun kepada para pembaca dalam rangka 

perbaikan selanjutnya.       

 

         Kendari,   April 2019 

         Penulis 

  

 

         AKBAR JAYA.A 

         NIM. 13010101083 

 

 

 

 

 


