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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kesehatan kepada penulis, sehingga penulisan Tesis ini bisa 

diselesaikan walaupun banyak rintangan yang penulis hadapi. 

 Sholawat dan salam semoga hendaknya tercurahkan keharibaan junjungan 

alam Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa umat Islam dari zaman 

Jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. 

 Tesis ini berjudul “Strategi Pendidik Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja 

(Studi Kasus di SMPIT FIS Pekanbaru)”. Tesis ini juga hasil karya maksimal 

penulis yang dilakukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk 

mencapai gelas Magister Pendidikan Agama Islam (M.Pd.I) pada Program 

Pascasarjana UIN Sultan Syarif  Kasim Riau. 

 Dalam penyelesaian penulisan Tesis ini, penulis banyak mendapatkan, 

petunjuk, bimbingan, bantuan serta sumbangan pemikiran dari berbagai pihak, 

oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada : 

1. Suami tercinta kanda Sariyal yang banyak memberikan dorongan dan 

bantuan moril maupun materil dalam penyelesaian Tesis ini. 

2. Anak tersayang Azam Khairuddin Syahrial yang selalu menjadi 

penyemangat ketika diri ini lelah. 

3. Ayahanda tersayang Rais dan almarhumah Ibunda Taunah yang banyak 

berjasa kepada penulis hingga bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

5. Bapak Prof Dr. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu Dr. Sri Murhayati, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Agama Islam 

7. Bapak Prof. Dr. Amril Mansur, MA selaku Pembimbing I 

8. Bapak Dr. Akbarizan, MA, M.Pd selaku Pembimbing II 
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9. Bapak Rahmansyah, S.Pd.I selaku Kepala Sekolah SMPIT FIS 

Pekanbaru. 

10. Abangku Dr. Kusnadi, M.Pd, kakak Ernita dan kakak Marpuah yang 

banyak memberikan bantuan pemikiran serta dorongan semangat kepada 

penulis.  

11. Kepada teman-teman yang membantu penulis dan tidak dapat disebutkan 

satu persatu melalui tulisan ini baik yang langsung terlibat maupun yang 

tidak langsung, penulis mengucapkan terimakasih.  

 

Penulisan Tesis ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk 

itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-

pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Penulis juga 

menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun sungguhpun 

demikian sudah menjadi kodrat dan irodat Allah bahwa manusia selalu ada 

kekurangannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang 

sifatnya membangun dari semua pihak. 

    

 

       Wassalamu’alaikum wr. wb 

       Pekanbaru, 1 Maret 2016  
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