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Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Karena berkat 

rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

ini dalam rangka memenuhi kewajiban dan syarat-syarat memperoleh gelar 

sarjana pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan 

Keguruan Program Studi 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 akhirat. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dorongan 

dan motivasi kedua orang tuaku tercinta. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih 

banyak khusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Supatmo dan Ibunda 

Almarhumah Rusnaeni yang telah merawat, mendidik, menyekolahkan dan 

memberikan arahan serta motivasi yang tak henti-hentinya kepada penulis hingga 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk kepada semua pihak, penulis merasa 

berkewajiban menghantarkan ucapan terimah kasih serta iringan do’a kepada 

Allah SWT agar diberikan pahala yang berlipat. Selain itu, penulis juga 

mengucapkan terima kasih kepada:  
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1. Ibu Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd. selaku Rektor IAIN Kendari yang 

telah memberikan dukungan saran dan fasilitas serta kebijakan yang 

mendukung dalam penyusunan skripsi ini. 

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

Keguruan yang telah memberikan saran dan dukungan dalam studi 

menyelesaikan seluruh mahasiswa FTIK. 

3. Ibu Dra. HJ. St. Fatimah Kadir, M.A selaku ketua prodi Pendidikan 

Agama Islam yang telah banyak memberi koreksi dan petunjuk serta 

bimbingan dalam perumusan jurnal/skripsi ini. 

4. Ibu Erdiyanti, M.Pd, 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 di sisi Allah SWT dan menjadi amal jariyah. 

5. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.TESOL dan ibu Rasmi, M.SI selaku penguji 

skripsi yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis. 

6. Bapak Syafrudin, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMAN  14 Konawe 

Selatan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Sekolah 

yang dipimpinnya. 

7. Ibu Tuti Mariani S.Pd.I sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama 

Islam atau kolaborator penulis dalam melakukan penelitian yang telah 

memberikan banyak masukan dan bantuan selama proses penyusunan. 
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8. Seluruh dosen serta seluruh staf lingkungan IAIN Kendari yang telah 

berkenan memberikan pelayanan kepada peneliti dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

9. Seluruh keluarga besar kakek saya Rustam M dan nenek saya Ndina A dan 

Om saya Nasrudin, Jabal Nur, Supriadin dan adik saya Muhammad Akbar 

Amdani yang telah mendukung, memotivasi, dan membantu membiayai 

segala kebutuhan kuliah.  

10. Kepada sahabat-sahabatku Wa Faina, Harnina, Tia Indah Cahyani, Wa 

Rita, Hardianti yang selalu memberi support dan menemaniku selama 

penyusunan. 

11. Kepada seluruh teman-temanku mahasiswa Pendidikan Agama Islam 

angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah 

berjuang bersama dalam menempuh perkuliahan sampai tahap akhir yakni 

kurang lebih 4 tahun, terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf 

atas segala kesalahan penulis dalam menjalin status persahabatan yang 

penuh tawa dan canda. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 

diharapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi yang selanjutnya. 

Kendari, 09 April 2019 
Penulis 
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