
viii 
 

PRAKATA 

Puji syukur alhamdulilah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas 

segala karuniaNya sehingga skripsi ini dapat dirselesaikan. Shalawat serta salam 

semoga senantiasa abadi, Allah SWT curahkan kepada Nabi Muhammad SAW 

dan keluarga besar para sahabatnya. 

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis 

mengucapkan terimaksih kepada: 

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag, selaku Rektor IAIN  Tulungagung, beserta para 

Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan beserta staf yang dengan ikhlas telah 

memberikan pelayanan kepada penulis selama menjadi mahasiswa. 

2. Bapak Prof. H. Imam Fu’adi, M.Ag. selaku Wakil Rektor bidang Akademik 

dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 

3. Bapak Dr. H. Abdul Aziz, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Tulungagung. 

4. Bapak H. Muh. Nurul Huda, MA, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sekaligus sebagai 

pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga 

penelitian dapat terselesaikan. 

5. Bapak Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi yang 

dengan sabar memberikan bimbingan, saran dan motivasi sehingga penulisan 

sekripsi ini selesai. 

6. Seluruh dosen I AIN Tulungagung, wa bil khusus dosen Pendidikan Agama 

Islam, aku ucapakan terima kasih atas segala ilmu yang telah engkau 

berikan.  Semoga  ilmu  ini   bermanfaat  dan  mampu  aku  amalkan  dalam 

kehidupanku. 

7. Bapak Rohmat Zaini, M.Pd, M.Pd.I, selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-

Huda Bandung beserta para guru yang telah memberikan izin kepada penulis 

untuk mengadakan penelitian dilokasi yang menjadi wewenangnya. 
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8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

 

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT dan 

tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada 

segenap pembaca dengan harapan adanya kritik dan saran yang bersifat 

konstruktif demi pengembangan dan perbaikan, sebelum sekripsi ini dijilidkan. 

Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridla Allah SWT, Amin. 
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