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KATA PENGANTAR 

ِحيمهللاِبِْســــــــــــــــــِم ا ْحَمِن اارَّ الرَّ  

ْيَن، َوالصَّالَةُ َوالسَّالَُم َعلَى أَْشَرفِّ اْْلَْنبِّيَاءِّ َواْلُمْرَسلِّْيَن، َوَعلَى  ِّ اْلعَالَمِّ اْلَحْمدُ هلل َرب 

ا أله َوأَْصَحابِّهِّ َوَمْن تَبَِّعُهْم بِّإِّْحَساٍن إِّلَى َيوْ  ، أَمَّ ْينِّ َبْعدُ مِّ الد ِّ       

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT, 

karena atas rahmat, ridho dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan hasil 

penelitian yang berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama 

Islam melalui Strategi Think Pair Share dengan Menggunakan Media 

Gambar Siswa  SMP Negeri 1 Meluhu”. Selanjutnya sholawat serta salam 

semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sebagai suri 

tauladan bagi seluruh umat didunia yang telah meletakkan dasar-dasar syariah 

dalam kehidupan kita dalam  upaya mencapai kemaslahatan di dunia maupun di 

akhirat.  

 Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penelitian ini 

ini, akan tetapi peneliti  meyadari bahwaskripsi ini masih banyak memiliki 

kekurangan. Tak lupa peneliti mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak 

yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah . Terkhusus kepada Ibunda 

tersayang Sartini dan ayahanda Abbas Lega yang telah memberikan dukungan, 

motivasi serta doa yang menjadi spirit bagi peneliti untuk bisa menyelesaikan 

penyususnan hasil penelitian ini dan merasakan manisnya proses berada dijenjang 

perguruan tinggi. 
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 Dengan segala ketulusan hati serta rasa syukur tiada henti, peneliti 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd. selaku rektor IAIN Kendari yang 

telah memberikan dukungan sarana dam fasilitas serta kebijakan selama 

peneliti mengikuti studi. 

2. Dr. Masdin, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Kendari yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti. 

3. La Hadisi, S.Ag, M.Pd.I Dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam 

penyelesaian hasil penelitian ini. 

4. Dra. Marlina Gazali, M.Pd.I dan Dr. Herman, M.Pd.I selaku dosen 

penguji yang juga banyak memberikan bimbingan dalam penyelesaian 

hasil penelitian ini. 

5. Adin Peokodo, S.Pd, M.Pd, kepala SMP Negeri 1 Meluhu yang telah 

memberikan izin untuk melakukan penelitian. 

6. Dedi Hendarto, S.Pd.I selaku guru Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 1 Meluhu yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan 

selama proses penelitian. 

7. Saudari-saudari saya, Desti Yani, Wilda Apriyanti, yang menjadi salah 

satu motivasi bagi peneliti untunk dapat menyelesaikan hasil penelitian. 

8. Nining Kurniati Akhmad, Muhammad Syukur, S.Pd., Dewi Nur Arfiani, 

Hasrudin, S.Pd., Kak Hajar, Israwati R, dan teman-teman mahasiswa 
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khusunya Prodi PAI lainnya yang telah banyak membantu, dan 

memotivasi peneliti untuk terus menyelesaikan penelitian ini. 

Akhirnya kepada Allah SWT. Peneliti memohon ampun dan petunjuk, 

serta kepada semua pihak yang telah membantu, semoga mendapatkan balasan 

yang berlipat ganda dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa hasilpenelitian ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan 

saran yang yang sifatnya membangun kepada para pembaca dalam rangka 

perbaiakn selanjutnya. 

 

Kendari, 25 juni 2019 
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