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Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi secara 

umum dan terkhusus bagi penulis sendiri, sholawat serta salam kami haturkan 

kepada baginda Rosulullhah Saw, sebagai tokoh revolusioner yang telah merubah 

kehidupan dari kejahiliaan menjadi hikmah dan tentram. 

Rasa syukur tiada terkira bagi penulis yang telah menyelesaikan penelitian 

dan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan 

skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah 

memberikan dukungan dan bantuan, oleh karena itu terima kasih yang sangat 

mendalam disampaikan kepada semua pihak yang memberikan kontribusi baik 

langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini terkhusus kepada 

kedua orang tua penulis, Bapak Mashud dan Ibu Mindong yang telah 

mencurahkan segenap usaha dan doanya kepada penulis.  

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada yang terhormat: 

1. Ibu Prof Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd selaku Rektor IAIN Kendari, para 

wakil Rektor, Dosen, dan segenap karyawan IAIN Kendari atas segala 

saran dan bantuannya 

2. Bapak Dr. Masdin, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Kendari beserta jajarannya atas segala arahan dan 

bimbingannya selama proses akademik.  



3. Ibu Dra. St. Fatimah Kadir, M.Pd selaku ketua Prodi pendidikan Agama 

Islam IAIN Kendari, yang selalu mengarahkan dan memberikan dukungan 

kepada penulis dalam menyelesaikan studi. 

4. Bapak Dr. Supriyanto, M.Ag selaku dosen pembimbing penulis yang telah 

meluangkan banyak waktunya untuk memberikan masukan dan 

membimbing penulis bahkan memberikan dorongan kuat kepada penulis 

untuk segera menyelesaikan studi pendidikan.  

5. Kepala Perpustakaan IAIN Kendari Bapak Tilman, S.sos, MM dan seluruh 

staf yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada peneliti berupa 

buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.  

6. Bapak Dr. Abbas, M.Ag Aminuddin, S. Ag, MA Drs. Amri, M.Th.I 

(Almarhum) selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak 

masukan dan bimbingan kepada peneliti. 

7. Bapak Amari, S. Ag., M.AP selaku Kabag TU FTIK IAIN Kendari beserta 

seluruh jajarannya yang telah memberikan layanan administasi dan 

akademik selama penulis menempuh studi 

8. Sepupu dan sahabat saya  yang selalu membantu dan memberikan 

motivasi, dan seluruh mahasiswa PAI angkatan 2012. Terimah kasih atas 

bantuannya  sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini pasti memiliki kekurangan. Oleh 

karena itu, dengan tangan terbuka penulis berharap agar segenap pembaca 

berkenan memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi 

kesempurnaan dan pengembangan keilmuan di kesempatan berikutnya. 



Akhirnya kepada Allah SWT penulis menghaturkan rasa syukur karena 

skripsi ini dapat terselesaikan, semoga kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Aamiin Allahumma Aamiin. 

 

Kendari, 19 Agustus  2019 
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