
  iv  KATA PENGANTAR        Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah swt.,  Tuhan semesta alam. Karena hanya atas karunia dan inayah-Nya jualah sehingga penulisan skripsi ini dapat dirampungkan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw., keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Kami menyadari bahwa penelitian ini tidak mungkin dapat selesai tanpa adanya dukungan, arahan, dan juga bimbingan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta (Ayahanda Yasir dan Ibunda Suhuni) yang telah membesarkan dan menyekolahkan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Ucapan terimakasih juga saya persembahkan kepada Kakakku Zarmin bersama suami, atas perhatian dan segala dukungannya selama penulis menempuh studi di IAIN Kendari. Spesial, ucapan terimakasih kepada suamiku tercinta atas pengertian dan dukungannya terutama dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 1. Ibu Prof. Dr. Faizah binti Awad, M.Pd. Rektor IAIN Kendari, atas kebijaksanaan dan juga arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Kendari 



  v  2. Bapak Dr. Masdin, M.Pd. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, atas semua pembinaan dan juga arahan selama penulis menempuh proses pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. 3. Ibu Raehang. S. Ag, M.Pd. I Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. 4. Dr. Hj. St. Kuraedah, M.Ag., Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengarahkan penulisan skripsi ini selama masa bimbingan hingga skripsi ini selesai.   5. Seluruh Dosen IAIN Kendari yang telah mencurahkan perhatian, pengetahuan dan ilmu kepada penulis selama menempuh studi di IAIN Kendari 6. Ibu Hamidah, S.Pd., atas kerjasama dan kesediaannya menjadi guru mitra (kolaborator) dalam penelitian ini. 7. Kepala Madrasah, para guru, dan staf tata usaha beserta seluruh siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kendari yang sangat kooperatif dalam mendukung pelaksanaan penelitian ini 8. Seluruh  rekan-rekan yang telah memberikan  motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.     



  vi  Hanya dengan doa semoga mereka yang disebut di atas mendapat pahala dan keselamatan dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan.  
Wassalam, Kendari, 8 Juli 2019 Penulis,                   
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