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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 Segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat-Nya serta berkah dan 

kekuatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 

disertasi ini, dengan judul : NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

DALAM AL-QUR’AN (Kajian Terhadap Ayat-Ayat Nidâ’: yâ ayyuha 

alladzîna ‘âmanû). Sholawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi 

Muhammad SAW. sebagai Rasul Allah terakhir yang telah merubah karakter 

manusia dari karakter yang buruk menjadi karakter yang baik (mulia) sehingga 

manusia hidup dengan nilai-nilai moral dan etika yang sangat tinggi. 

 Dalam proses penulisan disertasi ini, penulis banyak memperoleh 

bimbingan, masukan dan arahan dari banyak pihak, terutama dari tim pembimbing 

(promotor dan co promotor), motivasi dan semangat dari keluarga, teman-teman 

serta pihak-pihak terkait, sehingga penulis mampu menyelesaikan pekerjaan yang 

sangat berat ini dengan izin dan pertolongan Allah SWT. Sehubungan dengan 

bimbingan, arahan, masukan, bantuan dan motivasi tersebut, penulis 

mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Kepada ibunda tercinta Jasmidar (al-Marhumah) dan ayahanda tercinta 

Ust. Syarbaini, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan 

memenuhi segala kebutuhan penulis dari kecil sampai dewasa dengan 

penuh kasih sayang dan kesabaran, sehingga penulis bisa menyelesaikan 

penelitian ini.  
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Semoga Allah SWT. mengampuni dosa-dosa mereka berdua dan 

senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya di dunia dan di akhirat 

kelak, amin. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, sebagai Rektor UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag, Sebagai Direktur Program 

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus sebagai Co 

Promotor penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan 

pemikiran dalam menyelesaikan disertasi ini. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawwar, MA, sebagai Promotor 

yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dan 

pemikiran dalam menyelesaikan disertasi ini. 

5. Kepada seluruh dosen dan guru besar  Program Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau secra umum, dan di Program 

Doktor  Pendidikan Agama Islam khususnya yang telah mengajar dan 

membimbing serta mencurahkan ilmunya selama penulis mengikuti 

perkuliahan yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu, semoga 

segala pengabdian dan amal jariah bapak-bapak  dibalas oleh Allah 

SWT. dengan pahala yang berlipat ganda dan selalu mengalir sampai hari 

kiamat.    

6. Pihak perpustakaan Universitas dan perpustakaan Pascasarjana UIN Suska 

Riau yang telah memberikan pelayanan dalam mencari buku-buku 

referensi kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. 

7. Kepada istri tercinta (Titik Sukmiati Sumatri, S.Pd.I), dan anak-anakku 

tersayang (Muhammad Aqil Al-Fikri dan Fadhilah Afifah), yang telah  
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menemani penulis dalam kondisi apapun, dan selalu memberikan motivasi, 

semangat, dan kesabaran, sehingga waktu untuk mereka kadang-kadang 

terlewatkan demi menyelesaikan tulisan ini. Semoga Allah SWT. 

membalas kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda. 

8. Kepada rekan-rekan seperjuangan pada Program Doktor Prodi PAI UIN 

Suska Riau angakatan pertama, dan juga rekan-rekan dosen di FTK UIN 

Suska yang banyak membantu, memotivasi dan mendoakan penulis 

menyelesaikan disertasi ini. 

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik materi maupun moril 

kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah 

SWT. membalas jasa baik semuanya dengan  pahala yang sangat besar, 

amin. 

 Akhirnya penulis berdo’a kepada Allah SWT. mudah-mudahan semua 

bantuan, bimbingan dan pengorbanan yang diberikan oleh semua pihak tersebut, 

dibalas oleh Allah SWT. dengan ganjaran pahala dan kebaikan yang berlipat 

ganda baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. 

 

Pekanbaru,.……………2016 
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