
v 
 

KATA PENGANTAR ِ�ْ�م ِ��ِن ا�ر�   �& أ%رف ا#"���ء و ا��ر���ن و  �� آ�� و أ��� �� أ����ن . أ�� ��د ا���د � رب ا��� ���ن و ا���ة و ا���م ِ�ْ�ِم ِ ا�ر�
 

 Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam 

rangka memenuhi kewajiban dan syarat-syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Keguruan Prodi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Shalawat serta salam, penulis hantarkan 

kepada Nabi Muhammad Saw serta keluarga dan para sahabatnya yang telah 

memperjuangkan ajaran yang haq yakni Islam sebagai tuntunan hidup di dunia dan 

akhirat. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit rintangan 

yang dihadapi. Namun berkat dorongan, rasa tanggung jawab dan kemauan yang kuat 

serta do’a yang tulus dari ayahanda Sahani dan almarhuma ibunda Hariyna tercinta. 

Selain itu, penulis merasa berkewajiban menghantarkan ucapan terima kasih serta 

iringan do’a kepada Allah SWT agar diberikan pahala yang berlipat. Penulis juga 

mengucapkan terima kasih kepada:  

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

memberikan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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2. Dr. Masdin, M.Pd. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah 

memberikan saran dan dukungan kepada seluruh mahasiswa FTIK. 

3. Raehang, S.Ag,  M.Pd, ketua Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang 

selalu mendukung dan memberi arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

4. Rasmi, S.Ag, M.S.I selaku Dosen pembimbingyang tak pernah bosan dan lelah 

untuk meluangkan waktunya membimbing penulis dalam menghadapi kendala-

kendala selama penyusunan skripsi ini semoga amal ibadahnya diterima di sisi 

Allah SWT dan menjadi amal jariyah 

5. Bapak Dr. H. Herman, M.Pd.I dan Ibu Dr. St. Nurfaidah, S.Pd, M.Ed yang telah 

banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis selama penyusunan 

skripsi ini. 

6. Sahuddin, S.Pd SD Kepala SD Negeri 09 Talaga Raya yang telah memberikan 

izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini. 

7. Zuhari, S. Pd.  Dan Siani, S. Pd SD Selaku guru mata pelajaran dan guru kelas 

Va yang telah banyak memberikan masukan dan bantuan selama proses 

penelitian. 

8. Segenap dosen dan seluruh staf lingkup IAIN kendari yang telah berkenan 

memberikan pelayanan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Saudara-saudaraku tercinta Erman La Kululi, Idawati, Azlina Sahani, Ruslina 

Sahani, Iwiati S.Kep Ners dan Zuraimi yang telah memberikan motivasi dan 

dorongan yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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