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KATA PENGANTAR

ِبْسِم اِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحْيم
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena dengan izin-

Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam

tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw., serta

segenap keluarga dan sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Islam.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari

berbagai hambatan dan rintangan yang pada dasarnya memberikan hikmah

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 sebesar-besarnya, antara lain:

1. Ucapan terima kasih kepada Allah swt. karena telah memberikan kemudahan

dalam menyusun skripsi ini.

2. Kepada kedua orang tua yang tercinta, yakni ayahanda Jufri dan ibunda

Juneda, yang telah mendidik dengan sepenuh hati dan kasih sayang serta doa

yang selalu mereka panjatkan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini.

3. Bapak Rektor IAIN Bone Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., Wakil Rektor I,

Bapak Dr. Nursyirwan, M.Pd, Wakil Rektor II, Bapak, Dr. Abdullahana,

M.Hi. dan Wakil Rektor III, Bapak, Dr. H. Fathurrahman, M.Ag., yang
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senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut

Agama Islam  Negeri (IAIN) Bone.

4. Dr. Wardana, S. Ag., M. Pd. I. Dekan Fakultas Tarbiyah. Nirwana Rasyid, SS.

M.Pd. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang telah

memberikan informasi, bimbingan dan motivasi menuntun penulis selama

masa kuliah di IAIN Bone. Serta Staf Prodi Pendidikan Guru Madrasah

Ibtidaiyah yang tiada hentinya memberikan dukungan, arahan dan suport

kepada penulis.

5. Nirwana Rasyid, S.S., M. Pd dosen pembimbing I dan Nurlina, S. S, S. Pd.,

M. Si dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu,

mencurahkan perhatian, memberikan bimbingan, dukungan, motivasi dan

arahan serta kesabaranya selama penelitian dan penyusunan skripsi ini hingga

selesai.

6. Mardhaniah, S.Ag., S. Hum., M.Si. kepala perpustakaan IAIN Bone dan staf

yang telah melayani penulis dalam mencari referensi untuk menyusun skrpsi

ini hingga selesai.

7. Keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Imam Bulu kepada Kepala

Madrasah dan guru-guru beserta siswa atas kesediannya menerima penulis

melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 yang telah membantu, dan selalu

memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan.

9. Para keluarga yang telah mendukung penuh penulis sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan.
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10. Serta berbagai pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, hanya

ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam penulis hanturkan dan

semoga amal dan jasa yang mulia sahabat-sahabat akan dicatat sebagai amal

kebaikan dan dibalas sesuai amal perbuatannya oleh Allah swt.

Akhirnya kepada Allah jualah, penulis memohon balasan yang setimpal.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt. dan berguna bagi

penambahan khasanah ilmu pengetahuan nusa dan bangsa. Aamiin.

Watampone, 19 Juni 2021

Penulis,
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