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KATA PENGANTAR 

       

Alhamdulillah, segala Puji Syukur kita panjatkan kehadirat  

Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada 

kita semua. Shalawat beserta Salam kita sampaikan kepada junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita kepada jalan 

kebenaran melalui Risalahnya. 

Penyususnan Tesis ini dimaksudkan adalah untuk melengkapi 

persyaratan memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam pada Program 

Pascasarjana UIN Suska Riau. Penulis sangat menyadari bahwa selama 

penulisan tesis ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik 

bersipat moral maupun matrial. Oleh karena itu pada kesempatan ini, 

penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak 

yang tidak bisa disebutkan secara keseluruhan, namun untuk 

mewakilinya penulis sampaikan kepada : 

1. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) 

Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, 

M.Ag, yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut 

ilmu pengetahuan di lembaga tercinta ini. 

2.  Yang terhormat Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, Prof. 

Dr. H. Afrizal M, MA berserta staf yang telah memberikan 

layanan dan fasilitas lainnya selama perkuliahan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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3. Yang terhormat bapak Dr. Husni Thamrin, M.Si selaku 

pembimbing I dan bapak Dr. Alpizar, M.Si selaku 

pembimbing II, yang telah menyediakan waktu, kesempatan 

dan memberikan petunjuk serta bimbingan kepada penulis, 

sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. 

4.  Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana, 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang 

sangat berharga selama mengukuti perkuliahan di Program 

Pascasarjana UIN Suska Riau sampai selesai. 

5. Yang terhormat bapak Abdullah, S.Pd, M.Pd.I, selaku kepala 

MAN Tembilahan Hulu, beserta Majlis Guru dan Karyawan 

yang telah memberikan bantuan selama penulis melakukan 

penelitian dan wawancara di sekolah tersebut. 

6.  Yang terhormat bapak Ilfi Afriandi, S.Pd, selaku kepala SMA 

Negeri Tuah Gemilang kecamatan Batang Tuaka, beserta 

Majlis Guru dan Karyawan yang telah memberikan bantuan 

selama penulis melakukan penelitian dan wawancara di 

sekolah tersebut. 

7.  Yang tercinta suami Pahruni, SE serta anak-anakku Syahrul 

Maulana dan Rizqiya Madina yang selalu mendampingi 

dalam penulisan tesis ini, yang  selalu memberikan semangat 

dalam mengikuti perkuliahan sampai selesai.  
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8. Terakhir kepada teman sejawat, yang sama mengikuti 

perkuliahan pada Program Pascasarjana angkatan tahun 2017 

konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam UIN Suska Riau                                                                                                                              

Dan ahirnya penulis berharap agar tesis yang telah ditulis ini bisa 

bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan. Semoga Allah  SWT  meridhoi hasil karya ilmiah yang 

telah disuguhkan ini, dan membalasi semua apa yang telah 

disumbangakan. Aamiin. 

                  Pekanbaru, 11 Desember 2018        

      Penulis                                                                
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