
Kata Pengantar 

Syukur alhamdulillah kepada Allah S.W.T yang telah memberikan hidayah, 

berkah dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan disertasi ini. Untuk itu, 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Kepada abah kami, H Amrun Bin Marsimin dan emak kami Hj Jamsah 

Binti Latif  yang telah melahirkan penulis, dan membesarkan dengan penuh 

kasih sayang sehingga tumbuh sehat dan bisa mendapat pendidikan hingga 

pendidikan tinggi saat ini. Semoga almarhum dan almarhumah mendapat 

ampunan dari Allah SWT, dilapangkan kuburnya dan mendapat tempat 

yang mulia di sisi-Nya. 

2. Prof Dr H Akhmad Mujahidin MAg, sebagai Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau yang telah memberi banyak 

fasilitas terhadap kegiatan belajar mengajar di Program Pascasarjana UIN 

Suska Riau. 

3. Prof Dr H Afrizal MA, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Suska 

Riau, Iskandar Arnel MA PhD selaku Wakil Direktur, dan Dr Abu Anwar 

MAg selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam di Program 

Pascasarjana UIN Suska Riau, dan Sekretaris Prodi Pendidikan Agama 

Islam Pascasarjana UIN Suska Riau Dr Abu Bakar MPd yang telah 

membantu dalam kelancaran perkuliahan dan penyelesaian disertasi. 



4. Prof Dr H Syamruddin Nasution MA sebagai promotor, dan Dr Husni 

Thamrin MSi sebagai Co. promotor yang banyak memberikan arahan dan 

sumbang pemikiran, sehingga disertasi ini bisa selesai. 

5. Segenap guru besar dan dosen Pascasarjana UIN Suska Riau, yang telah 

banyak memberikan ilmu dan teladan dalam mendalami ilmu dan penulisan 

disertasi ini. 

6. Pihak perpustakaan universitas dan perpustakaan Pascasarjana UIN Suska 

Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku. 

Masih banyak lagi sosok-sosok yang berperan dalam diri penulis sehingga 

bisa menyelesaikan perkuliahan dan penulisan disertasi ini, namun tidak 

semua bisa disembutkan satu persatu. 

Semoga disertasi ini menambahkan khazanah dunia ilmiah, khususnya kajian 

pendidikan karakter di media massa. Selain itu menjadi pertimbangan bagi kebijakan 

pemimpin dan pemilik media massa dalam menentukan rubrikasi di media mereka, 

agar tidak hanya berorientasi pada profit oriented, tetapi menimbang juga amanah UU 

Pers, bahwa media itu berfungsi sebagai edukasi (pendidikan). Yakni peran media 

dalam mencerdaskan bangsa. Hal ini terlihat dari ragam kandungan nilai-nilai 

pendidikan karakter di dalam artikel yang tersaji. Artikel tersebut ditulis oleh berbagai 

pihak, mulai dari dosen di perguruan tinggi, kepala daerah dengan perangkatnya, 

tokoh masyarakat, budayawan dan komponen lainnya dalam bangsa ini.  



  Hendaknya disertasi ini memberikan kesadaran bersama akan pentingnya 

nilai-nilai pendidikan karakter di media massa, terutama bagi penulis artikel, pemilik 

kebijakan (pemilik media massa) dan penikmat (pembaca) artikel di media massa, 

khususnya media massa Riau Pos. 
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