
  v KATA PENGANTAR  ِْ�ــــــــــــــــــِ� ا	هللاِ���ِ ْ�َ�ِ� اارَّ ا��َّ َالةُ  الَْعالَِمْنيَ  َرّبِ  �ِ  الَْحْمدُ   َالمُ  َوالص� ِف  �ََىل  َوالس� �ْرشَ�نِْ! َاءِ   �ِبهِ  َاِ'ِ  َو�ََىل  َوالُْمْرَسِلْنيَ  ْا# ِعْنيَ  َوَحصْ �ْمجَ�ا  �م�� .Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul‘ Pola Pembinaan Akhlak Remaja Putus Sekolah Pada Keluarga Miskin Di Desa Koronua Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan Allahuma solli ala sayyidinina Muhammad Saw, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing kita kepada jalan yang diridhoi Allah Swt.  Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini, dialami banyak habatan dan rintangan, karena berkat bantuan, dorongan dan bimbingan dari semua pihak  baik langsuung maupun tidak langsung, maka penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda LAMIHO dan Ibundaku yang tercinta SARLINA yang berada dikampung, serta semua keluarga yang menjadi insprirasi hidup selama menempuh studi sekaligus. 1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd, selaku   Rektor IAIN Kendari. 2. Dr. Masdin, M.Pd, Sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari Yang Selalu Menuntun Mahasiswa Untuk Menyelesaikan Studi  .بَْعدُ  



vi   3. Hj. St. Fatimah Kadir, M.A, selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Kendari yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjadi contoh teladan. 4. Dr. Imelda Wahyuni S.S., M.Pd. I selaku pembimbing yang telah membimbing penelitian ini, karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dimana telah membimbing penulis menjadi insan academisi, serta berbagai motivasi yang peneliti peroleh dari mereka yang akan menjadi pelita diwaktu gelap serta menjadi petunjuk diwaktu tersesat. 5. Dr. Masdin, M.Pd, dan Dr. H. Pairin, M.A sebagai penguji yang ten   lah menguji penulis mulai dari proposal samapi hasildan telah banyak memberikan masukan dan saran yang sangat konstruktif demi kesempurnaan Skripsi  ini. 9. Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berharga. 10. Terima kasih kepada ketua UPT perpustakaan Tilman S.Sos. M. Pd. Telah menyediahkan fasilitas dan buku-buku yang dapat kami jadikan referensi dalam penyususan hasil saya 11. Kepada Bapak Kepala Desa Sekaligus Aparat desa yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis. 12. Sahabatku seluruh ankatan 2014 Tarbiyah, Indriyani, Ica, Sian Sulfiyanti, Nurhasniatin, Mita Novianti, Sulwan, Dedet Sukjan Sabara, yang selalu berkorban dalam segala hal memberikan motivasi dan dukungan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 



vii   13. Warga di Desa Koronua Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan yang telah bersikap kooperatif selama proses penelitian. 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. Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulisan harapkan. Semoga karya tulis, dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif untuk kita semua, khussnya mahasiswa IAIN kendari, Aamiin Yaa Robbal Alamin.  
WassalamuAlaikumWr.Wb,            SittiNurFaidha.A        NIM 14010101122  Kendari, 15 September 2019 Penulis     MARIANI 14010101035 
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