KATA PENGANTAR

ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻠﻟﻪ ﺮﺐ ﺍﻠﻌﺎ ﻟﻤﻴﻦ ﻮﺍﻟﺼﻼﺓ ﻮﺍﻟﺴﻼﻢ ﻋﻟﻰ ﺍﺸﺮ ﻒ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀﻮﺍﻟﻤﺮ ﺴﻟﻴﻦ ﻮﻋﻟﻰ
 ﺍﻤﺎ ﺒﻌﺪ.ﺍﻟﻪ ﻮﺍﺼﺤﺎ ﺒﻪ ﺍﺠﻤﻌﻴﻦ
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat allah SWT. karena berkat
limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini dalam rangka memenuhi kewajiban dan syarat-syarat memperoleh gelar
sarjana pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan
Agama Islam. Shalawat serta salam, penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad
Saw serta keluarga dan para sahabatnya yang telah memperjuangkan ajaran yang
haq yakni Islam sebagai tuntunan hidup di dunia dan di akhirat.
Penulis menyadari bahwa

dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit

rintangan yang dihadapi. Namun berkat dorongan, rasa tanggung jawab dan
kemauan yang kuat serta doa yang tulus dari ayahanda la. Suuma (Alm) dan
ibunda

Wa

Sapria

tercinta.

Selain

itu,

penulis

merasa

berkewajiban

menghantarkan ucapan terima kasih serta iringan do’a kepada Allah Swt agar
diberikan pahala yang berlimpat. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd. Rektor IAIN Kendari yang telah
memberikan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung dalam
penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Masdin M.Pd. Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan yang telah
memberikan sarana dan pendukung kepada seluruh mahasiswa FTIK.
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3. Dra. Hj. Fatimah Kadir, M.Pd. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri, yang selalu
mendukung dan memberi arahan kepada peneliti dalam penyusunan judul
skripsi ini.
4. Dr. Hj. St. Kuraedah M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang tak pernah bosan
dan lelah untuk meluangkan waktunya membimbing penulis dalam
menghadapi kendala-kendala selama penyusunan skripsi ini semoga amal
ibadahnya diterima disisi allah swt dan menjadi amal jariyah.
5. Dra. Marlina Gazali, M.Pd.I selaku dosen penguji I dan Dr. Abdul Kadir P.,
M.Pd selaku dosen penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan
sarana kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Tilman, S.Sos., MM. Kepala perpustakaan yang telah mengizinkan penulis
untuk melihat referensi skripsi, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi
dengan baik.
7. Zainudin S.Pd. Kepala SMP Negeri 3 Kambowa yang telah memberikan izin
melakukan penelitian di kelas VIII SMP Negeri 3 Kambowa.
8. Wa Ita Ahmad S.Pd.I selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam yang
telah banyak memberikan masukan dan bantuan selama proses penelitian.
9. Segenap dosen dan seluruh staf lingkup IAIN kendari yang telah berkenaan
memberikan pelayanan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara-saudaraku tercinta Parman, Ade Ramal, Pipi Sumawati, Rasmawati
dan Nerwawati yang telah memberikan motivasi dan dorongan yang besar
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
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11. Hendrianton, Herlian, Siti Murniati, Rusli, Hasrudin dan seluruh teman-teman
mahasiswa pendidikan agama Islam angkatan 2015 yang tidak bisa
disebutkan namanya satu persatu yang telah berjuang bersama dalam
menempuh

perkuliahan

sampai

tahap

akhir,

terima

kasih

atas

kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kesalahan penulis dalam
menjalin status persahabatan.
12. Irman Arnadin, Herniawan, Darlan, Ardan, Salman, Nurman, Cici Rosmala
Dewi dan seluruh teman-teman sekampung dan seperjuangan yang telah
banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini baik dari segi materi
ataupun non materi seperti, laptop dan printer. Serta semua pihak yang tidak
sempat tertuangkan namanya di sini, semoga allah merahmati dan
memberikan balasan atas dukungan dan doa-doa kita, amin.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurnah. Oleh
karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi
kesempurnaan tulisan ini dan demi penelitian yang akan datang.

Kendari, 10 September 2019 M.
10 Muharram 1441 H.
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