
i  KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah. Tiada kata yang pantas diucapkan oleh lidah yang tak bertulang, selain mengucapkan rasa syukur dari seorang hamba kepada Yang Mahakuasa, Allah ‘azza wajalla atas nikmat yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian disertasi ini, dengan judul : “PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA ARAB INTEGRATIF AL-QURAN DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK PADA KURIKULUM 2013 UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH DI PROVINSI RIAU”. Lantunan ṣalawat beriringkan salam hamba haturkan kepada manusia junjungan alam, Nabi Muhammad saw. Dalam penulisan dan penyusunan disertasi penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, khususnya kepada promotor dan co-promotor, motivasi dari sanak keluarga, teman-teman seprofesi serta pihak-pihak terkait, khususnya iringan do’a dari orang tua yang senantiasa mendo’akan putranya hingga dengan pertolongan Allah penulis mampu menyelesaikan tugas yang sangat berat ini. Selayaknyalah penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Ibunda Hj. Asmarni yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik anak-anaknya tanpa mengenal lelah meskipun dalam keadaan serba kekurangan, terutama kasih sayang dan do’a yang diberikan kepada penulis  2. Ayahanda H. MHD. Zein yang selalu memebrikan dorongan kepada 



ii  penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan disertasi ini 3. Prof. Dr. Amril Mansur, M.A. selaku promotor yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan disertasi ini 4. Drs. Promadi, M.A, Ph.D selaku co-promotor yang banyak memberikan arahan, masukan dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan disertasi ini 5. Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, M.Ag, Rektor UIN SUSKA RIAU 6. Prof. Dr. H. Afrizal M, MA, Direktur Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU 7. Drs. Iskandar Arnel, MA, Ph.D, Wakil direktur Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU 8. Prof. Dr. Nizar Ali, MA sebagai penguji utama dalam ujian promosi doktor (Dr) Program Pascasarjan UIN SUSKA RIAU 9. Prof. Dr. HM Nazir sebagai penguji 1 dalam ujian promosi doktor (Dr) Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU 10. Dr. H. Abu Anwar, M.Ag, Ketua Prodi S3 Pendidikan Islam Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU 11. Seluruh dosen dan guru besar Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU yang telah mengajar dan memberikan ilmunya yang begitu banyak kepada mahasiswanya 12. Istri tercinta (Mulyani, S.Pd) yang banyak membantu, memberikan masukan dan kritikan serta motivasi kepada penulis dan sabar menemani penulis dalam kondisi apapun, dan putri tersayang (Mahirah 



iii  Husni) yang selalu memberi cahaya semangat kepada penulis 13. Reka-rekan guru bidang studi bahasa arab dan rumpun PAI yang peneliti kunjungi di Provinsi Riau dan telah membantu penulis dalam penyelsaian tugas ini 14. Rekan-rekan seperjuangan pada Program Doktor PAI UIN SUSKA RIAU angkatan ke-3, yang selalu semangat dan harus tetap semangat 15. Semua pihak yang tidak tersebutkan namanya satu persatu, semoga Allah membalas semua kebaikannya Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan disertasi ini masih belum sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, saran dan masukan masih deperlukan untuk hasil yang lebih baik. Akhir kata, penulis mengucapkan selamat membaca disertasi ini, semoga bisa dijadikan panduan ataupun pedoman bagi peneliti selanjutnya         Pekanbaru,         2018       Penulis         Husnaini Zein 


