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KATA PENGANTAR 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

 الحمد � رب العالمین و الصالة و السالم

 أما بعد. على أشرف األنبیاء و المرسلین و على آلھ و أصحابھ أجمعین

Segala puji hanya milik Allah Tuhan sang pencipta alam semesta, manusia 

dan kehidupan yang mengatur seluruh perjalanan kehidupan manusia dari lahir 

sampai kembali keharibaan-Nya, shalawat serta salam kepada Nabiyullah 

Muhammad SAW, Rasulullah tauladan umat yang telah mengantarkan cahaya 

kebenaran untuk dijadikan petunjuk bagi seluruh umat manusia, semoga kita 

termasuk bagian dari orang-orang yang teguh menjalankan risalahnya.  

Rasa syukur tiada terkira bagi penulis yang telah menyelesaikan penelitian 

dan penulisan skripsi ini.  Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak 

terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan 

terkhusus kepada ayahanda Musa dan ibunda Asminah, serta suamiku tercinta 

Rahman, yang telah memberikan inspirasi, semangat, motivasi, doa, dan kasih 

sayang serta bantuannya baik moril maupun materi yang demikian berarti bagi 

penulis sehinga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.. 

Dengan segala ketulusan hati, maka sepantasnya penulis mengucapkan 

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada :   

1. Prof. Faizah Binti Awab, M.Pd, selaku Rektor IAIN Kendari yang telah 

memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung 

penyelesaian studi penulis. 
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2. Dr. Masdin, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang 

telah menerima penulis sebagai mahasiswa dan menyelesaikan studi di FTIK. 

3. Badarwan, M.Pd.i, selaku ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam, yang 

telah melayani penulis dalam pengurusan penyelesaian studi. 

4. Dr. Samrin, M.Pd.I, yang telah ikhlas bimbingan dan mengarahkan serta 

memotivasi penulis, sehingga hasil penelitian ini dapat terselesaikan. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultasa Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, 

yang telah mendidik penulis sejak awal perkuliahan hingga terselesainya 

penulisan hasil penelitian ini. 

6. Kepada seluruh Staf Fakultas Tarbiyah yang ramah dan cekatan dalam 

melayani setiap keluhan penulis dalam menyelesaikan Hasil Penelitian ini. 

7. Kepada saudara-saudaraku Erwin, Erivan, Awan Nadstar, Adim Nadstar 

Arim Nadstar, Anna Wahyuni  yang telah  mendoakan dengan tulus dan 

ikhlas  memberikan perhatian serta memberikan moril maupun materi yang 

tak ternilai harganya. 

8. Kepada Rekan-Rekan seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya 

satu-persatu, Jazakumullah Khairan Katsiron Wa Barakallah atas doa bantuan 

materi dan motivasinya serta kebersamaan dalam ukhuwah yang takkan 

pernah penulis lupakan. 

Semoga Allah Subhanahu Wata`ala membalas budi baik dari semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan hasil penelitian ini. Penulis 

menyadari hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, semoga mendapat tempat 
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dihati pembaca, kritik dan saran yang membangun atas segala kekurangan dalam 

hasil penelitian ini, penulis harapkan dan penulis terima dengan senang hati.  

 

 Kendari,  8 Oktober 2019 
 
 Penulis 
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