


KATA PENGANTAR

انزحيم انزحمه ا بسم

. مزيدي ◌َ يكافي وعم◌ً  ي◌ُ افي محاد ربانعانميه ا نحمد

أجمعيه انَ◌ ًصحب◌ً  ◌َ عهى سيدوامحمد عهى صم انه◌ٍ م
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Alloh SWT., yang telah

melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tidak terhitung banyaknya. Shalawat dan salam

semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah

menuntun manusia kepada jalan yang lurus.
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Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara yang telah memberikan motivasi dan

pengarahan selama penyusunan skripsi.

3. Dr. Muhammad Rifa’i, M.Pd selaku sekretaris Jurusan Kependidikan Islam Fakultas

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara yang telah memberikan petunjuk dalam

penyusunan skripsi.
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telah memberikan bekal ilmu.

6. Salim ta’dzim penulis kepada Ayah dan Ibu tercinta yang tak pernah lelah memberikan
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baik.Abangku yang selalu memberi semangat dan kepadamu seseorang di dalam hatiku
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