
Alhamdulillah segala puji

penulis dapat menyelesaikan tesis

Shalawat dan salam semoga

Rasulullah SAW, keluarganya, parasahabat, 

mengikuti jalanNya. Dalam menyusun

dengan bantuan dan dorongan

“Konsep Pendidikan Islam dalam Kitab Adab al

Tahun 202 H-256 H.” Lazimnya

manusia, maka ia tak luput dari

kesalahan tersebut maka akan 

Dalam sebuah tradisi trial and error.Walaupun demikian proses tersebut

secara ilmiah. Sehingga penulis

keilmuan. Dalam penulisan 

penghargaan dan terimakasih

tersayang Sarip Lubis yang telah

dn Reti, serta adik saya, Alfasiri S.H

ipar saya. 

Selanjutnya penulis menyadari

dan baik tanpa bantuan dan bimbingan

dengan rasa hormat dan terimakasih

KATA PENGANTAR   
puji bagi Allah SWT. Dengan limpahan rahmat

tesis ini.  

semoga tetap tercurahkan kepada teladan umat

, keluarganya, parasahabat, tabi'in dan segenap hamba Allah yang setia

menyusun Tesis ini, penulis telah berusaha dengan

dorongan berbagai pihak maka tersusunlah Tesis

Konsep Pendidikan Islam dalam Kitab Adab al-Mu’allimin Karya Ibn Said as

Lazimnya sebuah penulisan dan penelitian sebagai

dari kekeliruan dan kesalahan, karena pada hakikatnya

 ditemukan sebuah kebenaran.  

 pengetahuan, bahwa lahirnya disiplin ilmu 

demikian proses tersebut harus mampu dipertanggung

penulis dalam kajiannya harus tetap berada dalam

 tesis ini, secara khusus penulis ingin mengabdikan

terimakasih kepada Ibunda terkasih Nurhayani Daulae 

yang telah berjuang dan mensuport, Kakak-kakak Saya, Irawati, Yenni, 

Alfasiri S.H, dan seluruh keponakan-keponakan serta abang

menyadari bahwa penulisan Tesis ini tidak akan

bimbingan berbagai pihak. Atas terselesainya

terimakasih kepada semua pihak yang telah

rahmat dan karuniaNya 

umat manusia yaitu 

hamba Allah yang setia 

dengan maksimal dan 

Tesis ini dengan judul 

Mu’allimin Karya Ibn Said as-Suhnun 

sebagai produk anak 

hakikatnya melalui 

 dari sebuah proses 

dipertanggung jawabkan 

dalam bingkai tradisi 

mengabdikan ucapan 

Nurhayani Daulae dan Ayahanda 

kakak Saya, Irawati, Yenni, 

keponakan serta abang-abang 

akan berjalan lancar 

terselesainya Tesis ini, penulis 

pihak yang telah mendukung dan 



membantu baik moril maupun materil demi terselesaikannya tesis ini. Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. H. M. Munzir 

Hitami M.A beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam 

mengikuti program pascasarjana. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif 

Kasim yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam 

mengikuti program pascasarjana. 

3. Bapak Dr. Zamsiswaya, M.Ag. selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif 

Kasim yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam 

mengikuti program pascasarjana. 

4. Bapak Alpizar. M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama beserta stafnya, 

yang telah banyak membantu penulis saat menjalani kuliah dan ketika 

penyusunanTesis ini.  

5. Bapak Dr. H. Agustiar, M.Ag selaku dosen pembimbing tesis yang banyak 

memberikan arahan dalam menyelesaikan penyusunan tesisi ini. 

6. Bapak Dr. H. Masrun, M.A selaku dosen pembimbing tesis yang banyak 

mencurahkan waktunya untuk memeriksa setiap bab tesis ini, saya ucapkan ribuan 

terimakasih 

7. Seluruh Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang telah mengajar, membimbing, melatih dan 

mendidik penulis dan segenap karyawan PPs UIN SUSKA RIAU yang tidak dapat 

disebutkan namanya satu persatu. 

8. Kepada Seluruh ustadz/ustadzah SD al-Rasyid yang telah banyak memberikan 

sumbangsih baik berupa moril maupun materil. 



9. Kepada seluruh keluargaku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan kesempatan dan selalu mendo’akan penulis dalam mengenyam 

pendidikan di PPs UIN SUSKA RIAU. 

10. Yang tidak terlupakan dan menjadi inspirasi, teman-teman seperjuangan mahasiswa 

konsentrasi Pendidikan Agama Islam 2016 khususnya PAI lokal A,  yang telah 

membantu dan memberikan dorongan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan 

tesis ini. 

11. Kepada semua pihak yang tidak penulis sebutkan yang telah banyak membantu 

penulis menyelesaikan tesis ini. 

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya, 

Amiiin. 

 Pekanbaru,    20 Maret 2018 
 Penulis, 
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