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ِإنَّ اْلَحْمَد ّلِلَِّ َنْحَمُدُه َوَنسَْتِعْيُنُه 

َوَنسَْتْغِفُرْه َوَنسَْتْهِدْيِه َوَنُعوُذ ِباهللِ ِمْن 

ْعَماِلَنا، 
َ
ْنُفِسَنا َوِمْن سَي َِئاتِ أ

َ
شُُرْوِر أ

َمْن َيْهِدِه هللاُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفالَ 

ْن الَ ِإَلَه ِإالَّ هللا َهاِديَ 
َ
شَْهُد أ

َ
َلُه. أ

نَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُْوُلُه. 
َ
شَْهُد أ

َ
َوأ

َاللَُّهمَّ َصلِ  َوسَلِ ْم َوَباِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد 

َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَمنِ اْهَتَدى ِبُهَداُه 

مَّا َبْعدُ 
َ
 ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة. أ

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan bentuk yang sangat 

sederhana yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual terhadap 

Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa di MAN 1 Kendari”. 

Tak lupa pula penulis haturkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi 

Besar Muhammad Saw, insan paripurna yang telah memperjuangkan umat manusia 

dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang seperti yang kita rasakan 

sekarang ini.  
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juga berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada:    
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Kendari yang telah memberikan arahan dan pelayanan akademik kepada penulis 
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4. Dr. H. Pairin, MA sebagai Pembimbing Penulisan Skripsi yang senantiasa 

meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dalam memberikan saran dan 

masukan kepada penulis. 

5. Ir. Hj. Ety Nur Inah, M.Si dan Aliwar, S.Ag., M.Pd sebagai Tim Penguji atas 

koreksi dan saran yang bermanfaat dalam perbaikan proposal ini. 

6. Tilman, S.Sos., MM sebagai Kepala Perpustakaan IAIN Kendari dan seluruh 

stafnya yang telah berkenaan memberikan pelayanan kepada penulis berupa 

buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.  



7. Ma’sud Achmad, S.Pd., M.Pd sebagai Kepala Sekolah MAN 1 Kendari beserta 

segenap guru dan staf atas sambutan, bantuan, dan kerjasama yang diberikan 

kepada penulis selama melakukan penelitian. 

8. Saudaraku, Listiasari, S.Pi., Anita Mayasari, S.Si., dan Asmia Sari, A.Md.Kep 

yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. 
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 Semoga Allah Subhanahu Wata`ala membalas budi baik dari semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. 
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