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KATA PENGANTAR 

 

 بسم الله الر حمن الر حيم

آلهلله رب العلمين و الصالة والسالم على أشر ف األنبياء و المر سلين و على الحمد   

و آصحابه أجمعين. أما بعد    
 

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam 

yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan 

kepada junjungan kita Rasulullah SAW, beserta keluarganya dan sahabat-

sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh 

pada ajarannya yakni dinul Islam. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa rampungnya skripsi ini 

tidak lain adalah merupakan berkah Allah SWT, jerih payah penulis serta 

dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak yang turut terlibat 

didalamnya. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada Orang tua tercinta karena dengan doa dan ketulusan hati mereka 

telah mengasuh dan membesarkan penulis serta memberikan bantuan 

moral dan materil selama menempuh pendidikan hingga saat akan 

mengakhiri studi di perguruan tinggi sekarang ini. Selanjutnya ucapan 
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Pendidikan Agama Islam yang telah banyak memberikan arahan, 

petunjuk, bimbingan dalam setiap waktu dan kesempatan selama 
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penulis menempuh pendidikan di Kampus IAIN Kendari khususnya 

di Program Studi Pendidikan Agama Islam 

4. Sitti Aisyah Mu’min, S.Ag., M.Pd sebagai pembimbing penelitian 

yang dengan penuh keikhlasan membantu dan memberi arahan 

kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.  

5. Dra. Hj. Marlina., M.Pd.I dan Dr. Imelda Wahyuni, M.Pd.I sebagai 

penguji dalam penelitian saya yang banyak memberikan saran dan  

kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

6. Seluruh informan penulis yang telah banyak memberikan waktu dan 

kesempatannya selama penulis melaksanakan penelitian di desa 

Anggondara Kabupaten Konawe Selatan. 
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