
KATA PENGANTAR

الحمد ل ر ب العالمين و الصلةا و السلما على اشر ف ال نبياء و المر سلين سيدنا محمد و على اله و

صحبه اجمعين .ا ما بعد

Segala puji syukur semoga senantiasa tercurahkan kehadirat Allah SWT,

yang  telah  melimpahkan  rahmat,  hidayah  dan  kenikmatan-Nya  kepada  kita,

sehingga pada kesempatan kali ini kita masih sempat menyelesaiakan penulisan

hasil  ini  dalam  keadaan  sehat  walafiyat,  shalawat  serta  salam  senantiasa

tercurahkan kepada junjungan kita yakni Baginda Rasulullah Muhammad SAW

yang telah berhasil  mengajak umat manusia dari  zaman kedzoliman, kesesatan

menuju  zaman  yang  penuh  dengan  petunjuk,  cahaya  dan  kebenaran,  untuk

menggapai  ridho  Allah  SWT, kepada  keluarga  beliau,  para  sahabat,  dan  para

pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan syariat Islam

kapanpun dan dimanapun mereka berada.

Pada kesempatan ini peneliti menghantarkan pula ucapan terima kasih yang

setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua  Orang  Tuaku  yang  selalu  memberikan  dukungan  penuh  dalam

mengatasi kendala yang ada dari awal proses studi peneliti hingga saat ini.

2. Prof  Dr. Hj.  Faizah binti awad, M.Pd. Sebagai Rektor IAIN Kendari yang

sangat  berperan  penting  dalam  membawa  nama  baik  dan  mengharumkan

kampus IAIN Kendari.

3. Bapak  Dr.  Masdin,  M.Pd.  Sebagai  Dekan  Fakultas  Tarbiyah  dan  Ilmu

Keguruan IAIN Kendari  yang selalu  menuntun mahasiswa untuk menjaga

nama baik almamater kampus.
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4. Drs. Hj St. Fatimah K. M.A Sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama

Islam IAIN Kendari yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi kepada

mahasiswa untuk menjadi contoh teladan.

5. Dr.  H.  Nur  Alim,  M.Pd.  Sebagai  Pembimbing  yang  telah  membimbing

peneliti dalam penyelesaian penelitian ini,  kerena itu penulis mengucapkan

terima  kasih  yang  setulus-tulusnya  karena  telah  membimbing  penulis

menjadi insan akademisi, serta berbagai motivasi yang peneliti peroleh dari

mereka yang akan menjadi pelita di waktu gelap serta menjadi petunjuk di

waktu tersesat.

6. Bapak Dr. H. Herman, M.Pd. I dan Bapak Dr. Abbas T, M.A masing-masing

penguji  I  dan  II  yang telah  banyak memberikan masukan guna perbaikan

skripsi ini.

7. Bapak Tilman, S.Sos., MM Sebagai Kepala Perpustakaan IAIN Kendari dan

para  pegawai  perpustakaan  yang  telah  berkenan  memberikan  pelayanan

kepada  peneliti  berupa  buku-buku  atau  sumber  yang  berkaitan  dengan

pembahasan skripsi peneliti.

8. Bapak  dan Ibu  dosen Fakultas  Tarbiyah dan Ilmu  Keguruan (FTIK)  serta

segenap  staf  administrasi  IAIN  Kendari  yang  sangat  membantu  dan

mempermudah mahasiswa dalam pengurusan syarat-syarat untuk melakukan

perkuliahan.

9. Kepada sahabat-sahabatku yang telah banyak meluangkan waktunya untuk

membantu peneliti, serta teman-teman almamaterku di Fakultas Tarbiyah dan

Ilmu Keguruan IAIN Kendari.
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Harapan peneliti  semoga Allah  swt.  senantiasa  meridhoi  dan  menerima

setiap amal ibadah kita dan skripsi ini semoga dapat memberikan pencerahan dan

manfaat  bagi  peneliti  secara  khusus  dan  secara  umum bagi  pembaca  lainnya.

Segala  kritikan  dan  masukan  yang  sifatnya  konstruktif  demi  penyempurnaan

skripsi  ini  Insya Allah akan diterima dengan senang hati.  Dan akhirnya,  untuk

kesekian kalinya peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tanpa

batas pada semua pihak yang telah mendukung, sehingga penyusunan skripsi  ini

dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

 Kendari, 19 Juli 2019

Penulis,

Husnul Mulia Citra
Nim. 15010101057
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