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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Allah, atas keberkat rahmat dan ridhah-Nya

serta limpahan yang telah memberikan taufiq dan hidayah, kekuatan dan

kemudahan pada hamba-Nya dalam melaksanakan amanah hidup di dunia ini.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umatnya

menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat

penyusunan skripsi ini merupakan kajian tentang “Implikasi Pendidikan

Dari QS. Al-Fatihah Ayat 5 Terhadap Pendidikan Tauhid Uluhiyah”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti sidang sarjana

pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Universitas Islam

Bandung. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan

dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada

kesempatan ini penulis mengucapakan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Enoh, Drs., M. Ag., selaku dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Bandung yang telah meluangkan waktu dan pikirannya

untuk kemajuan fakultas dan mahasiswanya

2. Bapak Sdr. H. Dedih Surana, Drs., M.Ag Sdr. H., sebagai pembimbing I dan

Bapak Sdr. H.Eko Surbiantoro, Drs., M.Pd.I yang telah banyak meluangkan

waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan, sehingga

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. Seluruh dosen Fakultas Tarbiyah beserta staff yang telah memberikan do’a,

semangat dan pikirannya dalam perbuatan skripsi dan proses belar mengajar

dari awal perkuliah hingga pada akhirnya.

4. Kepada kedua orang tua yang tercinta Bapa dan Mama yang selama ini telah

banyak memberikan dukungan baik itu berupa tenaga maupun material dan doa

yang selalu siang dan malam demi kesuksesan anaknya tanpa memikir lelah

sedikitpun. Serta Kakak (Dadam Kamakaula dan Irma Kamakaula), Adik-

adikku yang tercinta dan keluarga besar Kamakaula, Ombaer, Sirua, Samai,
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Sanggei, Mandefa, Nausrau dan seluruh masyarakat Desa Namatota dan

Kaymerah yang tidak pernah lupa dengan banyak memberikan dukungan, doa

dan bantuannya.

5. Sahabat-sahabat melingkarku, teh Sofi, Furri Oktafiani, Suci Rahmawati dan

lain-lainnya yang telah banyak memberikan inspirasi dan dukungan. Serta

teman-temanku Leni Nurjana, Risca Delima, Susanti Martiana Devi , Ai Mina

Chamanti, Rima Nurkarima, Susi Rahayu yang selalu sabar mendengarkan

segala keluh kesah dan selalu memberikan motivasi dan dorongan yang sangat

luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Teman-teman angkatan 2011 yang telah memberikan semangat dan dukungan

dalam proses pembuatan skripsi ini.

Demikian ungkapan hati yang tulus sebagai ucapan terima kasih yang tidak

terhingga. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah

diberikan kepada penulis. Amin

Bandung, Agustus 2015

Jaitun Kamakaula
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