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Puji syukur senantiasa penulis panjatkan, kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat beserta salam 

semoga selalu terlimpah kepada manusia mulia sepanjang zaman, menjadi junjungan 

alam Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai figur teladan yang telah membawa 

manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang melalui risalahnya.
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yang selalu memberikan doa restunya untuk dapat meneruskan cita
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menjadi karya jariyah buat ayah dan ibu keluargaku tercinta.
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dan dorongan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua 
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Keluargaku tercinta Bapak Maman Rochman dan Mamahku tercinta 

Almarhumah Ibu Euis Rokayah, Bapak H. Muchsin dan Ibu Hj. Mudrikah 
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serta arahan kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. 



iii  7. Yang terhormat Bapak Dr. Zailani, M.Ag selaku pembimbing II yang 

dengan sabar memberikan motivasi koreksi dalam menyelesaikan tesis 

ini. 

8. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana, yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat berharga 

selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sampai selesai. 

9. Yang terhormat Kepala Sekolah dan semua tenaga pendidik dan 

kependidikan SDN 001, SDN 005, SDIT At Thoriq dan SDIT Al 

Mujahidin di Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam yang banyak 

membantu penulis dalam proses penelitian sehingga dapat menyelesaikan 

tesis ini. 

10. Yang tercinta keluarga besarku H. M.solihin, Hj.Yeti Rohaeti, H. 

Ibrahim, Tatimatulhayati, Yeni Marlina, Nia Kurniati, Elis Supianti, Dian 
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iv  keluarga besar Yayasan Ummul Qurro’ Batam yang telah banyak 

memberikan motivasi dan doa restunya untuk terus berjuang menjadi 
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12. Seluruh teman seperjuangan, keceriaan dan kebersamaanya yang 

membuat penulis terus semangat mengikuti dan menyelesaikan study 

Magister Pendidikan di UIN Suska Riau.  

Akhirnya penulis berharap agar tesis ini bisa bermanfaat bagi semua pihak 

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT meridhoi hasil 

karya ini, dan menjadikan karya jariah membawa  berkah, Amin ya Robbal Alamin. 
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