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KATA PENGANTAR

بسم هللا الر حمن الر حیم

Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah swt yang tidak pernah

berhenti memberikan rahmad dan ridha-Nya kepada setiap hambanya.

Alhamdulillah hasil penelitian ini dapat terselesaikan sebagaimana diharapkan.

Shalawat dan salam hanya tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad

sebagai Nabi dan Rasul yang telah membawa risalah Islam, sebagai agama yang

menerangi manusia dalam meniti jalan kehidupan di dunia, sehingga selamat di

akhirat kelak. Doa keselamatan kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi’in,

tabi’ut tabi’in dan seluruh umat Muhammad yang senantiasa istiqomah dalam

mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad .

Ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah

membantu dan mendukung dalam penyelesaian penyusunan proposal penelitian

ini, baik secara langsung ataupun tidak kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan

penulis, agar menjadi manusia yang berguna bagi Islam

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

yang terus berupaya membawa kampus biru IAIN Kendari menjadi

kampus yang unggul dan diminati para penuntut ilmu.

3. Bapak Dr. Nurdin, S. Ag., M. Pd., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin,

Adab dan Dakwah beserta jajarannya yang senantiasa membimbing,

menasehati dan membantu kami dalam menyelesaikan masalah akademik

kampus.
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4. Bapak Mansur, S. Ag., M. Pd., selaku pembimbing penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen selaku pengganti orang tua kami di kampus, yang

senantiasa sabar dan tak bosan mendidik kami, sekaligus memberikan

kami nasehat-nasehat yang sifatnya membangun dan mencerahkan untuk

meniti hidup yang lebih baik ke depannya.

6. Ibu Dra. Syamsinah selaku Kasubag. Akademik Mahasiswa bersama

jajarannya, yang senantiasa memberikan pelayanan yang luar biasa,

sehingga kendala-kendala dalam administrasi dapat kami tuntaskan

dengan sesegera mungkin.

7. Ibu Raehang M. Pd. I., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kendari

bersama jajarannya yang telah menyediakan dan memberikan kemudahan

dalam hal peminjaman buku-buku referensi sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan

8. Seluruh pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, yang

senantiasa mensuport saya dalam proses perkuliahan dari awal semester

sampai saat ini.

Kendari, 8 Mei 2019

Peneliti,

Hermawan
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