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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و المرسلين و 

 . أما بعدعلى آله و أصحابه أجمعين

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang 

tekah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan hasil 

penelitian ini dengan judul “Penerapan Metode Mind Mapping dalam 

Meningktkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam siswa di SMKN 2 Kendari”. 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kendari.  

Shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Besar 

Muhammad SAW sebagai rasul, panutan umat Islam yang telah berjuang 

menegakkan ajaran Islam dan sampai saat ini masih diyakini sebagai agama 

rahmatan lilalamin. 

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, rasa syukur tiada terkira bagi 

penulis yang telah menyelesaikan penelitian ini. penulis meyadari bahwa dalam 

penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan 

dukungan serta bantuan terkhusus kepada: kedua orang tua, Ayahanda Bapak 

Sandiantoro dan Ibunda Almhumah Herlina dan juga ibu Sulaesih yang selalu 

memberikan dukungan dan doa serta menjadi motivasi bagi penyelesaian skripsi 

ini. 
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Dengan segala ketulusan hati maka sepantasnya penulis mengucapkan 

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya utamanya kepada: 

1.  Prof Dr. Faizah Binti Awad M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan prasarana serta 

kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis. 

2. Dr. Masdin. M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Kendari yang telah memberi kontribusi kepada peneliti..   

3. Dra. Hj. St. Fatimah Kadir, MA selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Agama Islam IAIN Kendari yang juga telah memberi kontribusi kepada 

peneliti. 

4. Ir. Hj Ety Nur Inah, M.Si, Selaku Dosen pembimbing peneliti yang penuh 

keikhlasan mengorbankan waktu, memberikan bimbingan dan saran kepada 

peneliti demi perbaikan penelitian. 

5. Dr.Muh Shaleh, M.Pd.dan Rasmi.S,Pd, M.Si  selaku Dosen Penguji yang telah 

banyak memberikan konstribusi ilmiah sehingga dapat membuka cakrawala 

berpikir dalam menyelesaikan penelitian ini 

6. Tilman S.Sos. MM Selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kendari dan para 

pegawau perpustakaan yang telah berkenaan memberikan pelayanan kepada 

penuls berupa buku-buku atau sumber yang berkaitan dengan pembahan 

skripsi penulis. 

7. Kepala Sekolah SMKN 2 Kendari, Bapak Muh Syarif Gamoro, ST yang telah 

memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian. 
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8. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, Bapak Amri,S. Pd,I,  Siswa-

siswi kelas X teknik Tenaga Surya serta Dewan Guru, staf administrasi dalam 

lingkup SMKN 2 Kendari atas partisipasinya dalam proses penelitian. 

9. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa program studi Pendidikan Agama 

Islam Angkatan 2015 yang tak sempat disebutkan namanya satu persatu, 

terima kasih atas dukungan moril dan material. Semoga kebersamaan kita 

membawa kenangan indah dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan 

khilaf. 

10. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tak sempat disebutkan namanya satu 

persatu dengan ini saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan 

dukungannya. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak pihak terkait yang ikut 

memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini yang belum sempat 

disebutkan namanya satu-persatu. Oleh karenanya, peneliti hanya dapat 

mendoakan semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga 

penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca, baik kaum intelektual, maupun 

masyarakat pada umumnya, terutama bagi para praktisi pendidikan. Aamiin. 

 

    

 

 

 

    Kendari, 08 Agustus 2019 

    Penulis 
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