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KATA PENGANTAR

ِبْسِم اِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحْيم
احلَْْمُد هللا ّربِّ اْلَعَلِمْني َوالصَّالَُة َوالسََّالُم َعَلى َاْشَرِف االَنِْبَياِء َواْلُمْرَسِلني َوَعَلى اَلِِه 

وَاْصَحِبِه َأْمجَِعْني 
Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta pemangku langit dan bumi

pengatur seluruh makhluk, yang memberikan anugrah betapa indah hidup dengan

ajaran-Nya. Shalawat dan salam tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad saw.,

yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang-

benderang.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari

berbagai hambatan dan kesulitan yang pada dasarnya memberikan pembelajaran

tersendiri bagi penulis. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak

akan selesai tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak lain, baik berupa moril maupun

materil.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan

skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang

setinggi-tingginya, antara lain:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, yakni ayahanda Mustakin dan ibunda

Rosnawati yang tercinta, yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan doa

yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum. Rektor IAIN Bone, Dr. Nursyirwan, S.Ag.,

M.Pd. Wakil Rektor 1, Dr. Abdulahana, S.Ag., M.Hi. Wakil Rektor 2 dan Dr. H.

Faturrahman, M.Ag, Wakil Rektor 3 serta Drs. Bustan Ramli, M.Si, Kepala Biro
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IAIN Bone yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana, pendidikan,

serta nasehat, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.

3. Dr. Wardana, S.Ag.,M.Pd.I. Dekan Fakultas Tarbiyah, Dr. Muslihin Sultan,

S.Ag., M.Pd. Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah IAIN Bone dan Drs. Mujahidin,

M.Pd. Wakil Dekan 2 Fakultas Tarbiyah IAIN Bone beserta stafnya yang dengan

penuh keikhlasan dan bertanggung jawab telah membina Fakultas ini.

4. Drs. M.Yahya, M.Ag. Ketua Program Studi PAI IAIN Bone yang telah mendidik

dan membina penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Astuti, S.Ag., M.Pd Pembimbing I dan Kasmah, S.Pd.I., M.Pd Pembimbing

II, yang dengan  rela meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan

petunjuk selama penulisan berlangsung hingga menyelesaikan skripsi ini.

6. Sukmawati, S.Pd, Iswandi S.H, Husnah, S.Ag selaku guru dan siswa kelas VII,

VIII dan IX MTs Nurul Aeyn As’Adiyah Kampung Baru Kec. Tellu Siattinge

Kab. Bone Tahun Akademik 2018/2019 yang telah memberikan fasilitas, waktu,

tempat, dan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

7. Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. Kepala Perpustakaan IAIN Bone beserta

seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan dan bantuan informasi

melalui buku-buku perpustakaan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada keluarga besar MTs Nurul Aeyn As’Adiyah Kampung Baru

Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone telah menerima penulis untuk melangsungkan

penelitian dengan baik.

9. Kepada seluruh keluarga besar penulis dan sahabat-sahabat seperjuangan yang

tidak sempat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam

penyelesaian skripsi ini.
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Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini

bermanfaat, khususnya bagi para pendidik. Aamiin.

Watampone, 6 Agustus 2021

Penulis,

ANITA


