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KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن بسمالله
علىاشرف والسالم والصالة العالمين رب لله الحمد
اجمعين واصحابه اله وعلى المرسلين و األنبياء

Ucapan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah Yang Maha Esa, yang

dengan limpahan serta hidayah-Nya telah memberikan kekuatan, kesehatan,

petunjuk dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi yang

berjudul: “Peranan Guru dan Orang Tua dalam Mendisiplinkan Siswa

Membaca Al-Qur’an (Studi di SD Negeri Wandoka Kecamatan Wangi-wangi

Kabupaten Wakatobi)”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada

baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi panutan seluruh umat manusia

hingga akhir zaman.

Penulis sangat berterima kasih kepada Ayahanda tercinta Bapak La Hasidu

dan Ibunda tersayang Wa Pia. Salam yang telah melahirkan, mendidik dan

mengasuh dengan penuh cinta dan kasih sayang serta pengorbanannya baik moril

dan materil dengan iringan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari dan kepada saudara-saudara penulis

(Ramlan, Harima dan Hami) yang senantiasa memberikan keceriaan, semangat

dan dukungan kepada penulis untuk tidak berputus asa dalam proses penyelesaian

studi.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan,

telah menjauhkan Skripsi ini dari kesempurnaan. Untuk itu sumbang saran serta

kritik yang sifatnya konstruktif dari para pembaca senantiasa penulis harapkan.

Penulis sangat mengharapkan dan menaruh hormat kepada semua pihak yang
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telah membantu dalam proses penyusunan Skripsi ini, maka dalam kesempatan ini

penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

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

senantiasa menjalankan amanahnya dalam pengembangan Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Kendari.

2. Bapak Dr. Masdin, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

(FTIK) yang senantiasa mencurahkan tenaga dan fikirannya guna kemajuan

dan kesuksesan kami.

3. Ibu Raehang, M.Pd.I, selaku ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah

Ibtidayah (PGMI) yang telah membina dan banyak membimbing sehingga

kami dapat menyelesaikan studi dengan baik.

4. Ibu Dr. Hj. St. Kuraedah, M.Ag, selaku pembimbing yang telah meluangkan

waktu dan fikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam

penyusunan Skripsi ini.

5. Bapak Dr. Batmang, M.Pd  dan Bapak Jabal Nur, S. Ag, M.A, masing-masing

penguji I dan II yang telah memberikan masukan baik berupa saran maupun

kritikan dalam proses penulisan Skripsi ini.

6. Tilman S.Sos., MM selaku Kepala Perpustakaan IAIN, yang telah banyak

menyediakan dan memberikan kemudahan dalam hal peminjaman buku-buku

referensi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan Skripsi ini

dengan baik.

7. Seluruh Staf Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) khsususnya para

staf Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah (PGMI) yang
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senantiasa memberikan pelayanan yang masksimal guna kelancaran studi

kami.

8. Sahabat-sahabat mahasiswa IAIN Kendari terkhusus Mahasiswa PGMI

angkatan 2015 yang tidak bisa disebut satu persatu, telah banyak memberikan

semangat dan dukungan bagi penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Dengan segala doa dan mengharap ridha-Nya, semoga karya ilmiah ini

dapat bermanfaat bagi diri dan orang lain. Aamiin...

Kendari, 5 Oktober 2019 M
6 Safar 1441 H

Penulis,

Hariyani H.
Nim. 15010104035
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