
KATA PENGANTAR 
     Alhamdulillah Puji Syukur hamba haturkan kepada-Mu ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran kepada hamba sehingga mampu menyelesaikan tesis ini pada program studi pascasarjana.  Shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa’ala aali 

Muhammad, berkat beliaulah generasi penerus umat Islam dapat menguasai ilmu pengetahuan seperti saat ini dan mudah-mudahan Nabi Besar Muhammad SAW dapat menjadi suri tauladan bagi umat muslim, amin. Dengan izin Allah SWT., penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Akhlak dalam Keluarga dan Pembelajaran Aqidah Akhlak 

Terhadap Tingkah Laku Siswa MTs di Se-Kabupaten Rokan Hulu”. Tesis ini untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) pada Program Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendo’akan anaknya, mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Dalam kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU. 2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M. Ag, selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya. 



3. Bapak Dr. Zamsiswaya, M. Ag, selaku wakil direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah mengizinkan dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan 4. Bapak Prof. Dr. Asmal May, MA selaku Pembimbing I penulis, yang telah  banyak memberikan bimbingan dan bantuan berupa arahan dan sumbangan saran dan pemikiran dalam rangka menyelesaikan tesis ini. 5. Ibu Dr. Ellya Roza, M.Hum selaku Pembimbing II penulis, yang turut menyumbangkan saran dan pemikiran demi kesempurnaan tesis ini, sehingga tesis ini sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian. 6. Istriku Jelsi Pipkahadri Sp dan anakku tersayang Abdul Khoiri dan Abdul Asbar serta semua keluarga yang telah memberikan dukungan materil maupun spiritual dalam perkuliahan dan penyelesaian tesis ini. 7. Seluruh Dosen yang tidak tersebutkan namanya satu persatu, disini penulis menghaturkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai amal bakti yang telah dilaksanakan. 8. Kepala MTs Bahrul Ulum, MTs Sejahtera Bersama, MTs Negeri Rambah dan  MTs Asyohibiyah yang telah memberikan izin riset, informasi dan data yang berguna dalam penelitian ini. 9. Bapak dan Ibu guru serta seluruh siswa siswi MTs Bahrul Ulum, MTs Sejahtera Bersama, MTs Negeri Rambah dan  MTs Asyohibiyah, terima kasih atas kerjasama untuk pengumpulan data penelitian ini. 



10. Seluruh teman-teman Mahasiswa Pascasarjana UIN Suska Riau yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih dukungannya yang senantiasa membantu dan memberikan motivasi dalam penyusunan tesis ini. Penulis sadar bahwa tesis  ini jauh dari kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan-keterbatasan penulis, dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, dan penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.               Pekanbaru,  24 April 2017               Penulis    
       Andi Irawan 
       NIM. 21591105882 

 
  


