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KATA PENGANTAR 

ِحيمِ  ِن ٱلره ۡحم َٰ ِ ٱلره  بِۡسِم ٱَّلله

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subḥānahū wa ta‘ālāatas 

segala limpahan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi 

Muhammad ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam., sebagai uswatun hasanah dalam 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi 

selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya, dan masyarakat pada umumnya. 

Selain itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan 

tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis 

menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-

tingginya terutama kepada: 

1. Ayahanda Iskandar  dan Ibunda Marhaban yang tercinta dan tersayang yang 

telah mendidik penuh dengan tanggung jawab, mendukung dan mendoakan 

penulis untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan 

kepada saudara serta sepupu-sepupu saya yang telah memberikan motivasi, 

doa, bantuan materi dan non materi yang selama ini diberikan yang tidak 

ternilai, serta membina penulis ke arah jalan yang baik dan bernilai ibadah di 

sisi Allah subḥānahū wa ta‘ālāsehingga penulis mampu menyelesaikan 

Pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. 
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2. Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M. Hum. selaku Rektor IAIN Bone,                        

Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan 

Pengembangan Kelembagaan, Dr. Abdulahana, S.Ag., M.HI. selaku Wakil 

Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. H. 

Fathurahman, M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan 

Kerjasama,. 

3. Dr. Wardhana, S.Ag., M.Pd.I. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Bone, 

Dr. Muslihin Sultan, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, 

Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama Fakultas Tarbiyah IAIN 

Bone, Drs. Mujahidin, M.Pd.I. selaku Dekan 2 Bidang Administrasi Umum, 

Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Tarbiyah IAIN Bone, yang telah 

mendidik dan membina penulis sehingga dapat menyelesaikan studi 

Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah.  

4. Ibu Astuti, S.Ag.,M.Pd selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan 

Islam IAIN Bone yang senantiasa memberikan petunjuk demi kelancaran 

penulisan skripsi ini. 

5. Drs. M. Amir Langko, MA selaku pembimbing I, dan  Sitti Fatimah, 

S.S.,M.Si Selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan 

sumbangsi pemikirannya selama beberapa bulan untuk mengarahkan penulis 

sampai skripsi ini selesai. 

6. Pembina, Komandan dan BPH beserta anggotan MENWA 710 IAIN Bone, 

telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini 

sehingga dapat terselesaikan. 






