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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur hanya kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberikan 

rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulisan Tesis ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi 

Muhammad Saw. sebagai suri tauladan umat dan menjadi rahmat bagi alam 

semesta yang telah mengatur cara hidup dan kehidupan manusia supaya menjadi 

manusia yang seutuhnya dengan tujuan memperoleh kebahagian dunia dan akhirat 

serta mampu membangkitkan semangat umatnya untuk terus belajar mencari ilmu 

pengetahuan. 

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul 
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Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa di 

MTs Masmur Pekanbaru  ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak baik 

secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dan motivasi 

selama proses penelitian dan penulisan berlangsung. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak sehingga 

penulis bisa menghadirkan karya ilmiah yang sederhana ini kehadapan para 

pembaca, untuk itu melalui tulisan ini secara khusus penulis menyampaikan 

terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA  selaku Rektor UIN Suska Riau 

yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti studi di 

Program Pascasarjana UIN Suska Riau. 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Program Pascasarjana,  
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Tamrin, M.Si selaku Sekretaris, Ibu Dr. Sri Murhayati, M.Ag selaku Ketua 

Program Studi Pendidikan Islam  Program Pascasarjana UIN Suska Riau 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti 

perkuliahan.  

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd dan Dr. H. Agustiar, M. Ag selaku 

dosen pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan 

pemikiran ilmiahnya untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan 

kepada penulis selama menyusun Tesis ini dari awal hingga dapat 

diselesaikan.  

4. Seluruh Dosen Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah 

mendidik dan berbagi ilmu dengan ikhlas kepada penulis selama 

mengikuti perkuliahan, semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal 

ibadah dan pahala di sisi Allah SWT.  

5. Pimpinan dan Staf tata usaha beserta pegawai pustaka Program 

Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah membantu seluruh administrasi 

dan memberikan fasilitas, akses serta kemudahan kepada penulis dalam 

penyelesaian Tesis.  

6. Terima kasih khusus kepada kedua orang tua ayah anda Ahmad dan 

Ibunda Anis serta Ayah anda H. Muhammad Rawi, BA (Almarhum) dan 

Ibunda Hj. Mariam R. Nur, A.Md yang selalu memberikan dorongan, 

dukungan, motivasi serta do’a restu dalam penyelesaian Tesis ini.  
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7. Terima kasih buat istriku tercinta Devi Deswimar, S. Sos., M. Si tanpa 

dukungan, kasih sayang, pengorbanan, pengertian dan kesabaranmu tak 

mungkin tesis ini terselesaikan. Demikian pula kepada anak-anakku 

tersayang Putri Maharani, Meisha Putri, Zuhrahma Fitria dan Kanziyatul 

Ulfa Azkadina yang memotifasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun perlu kiranya 

diberikan demi perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. 

Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang 

membacanya. Amin ya Robbal Alamin. 

Pekanbaru, 17 Oktober 2016 
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