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Syukur Allhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan

rahmatnya kepada hamba-nya. Dengan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan

Tesis ini. Salawat  teriring salam buat junjungan alam nabi Muhammad Saw yang

telah membawa umatnya dari kehidupan yang gelap gulita kepada kehidupan yang

penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam penulisan Tesis yang menjadi syarat

untuk mencapai gelar pascasarjana ini, penulis banyak mengalami kesulitan,

namun karena bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun

materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapakan rasa

penghargaan dan terima kasih dan Jazakumullah Khairan Katsiran yang setulus-

tulusnya kepada pihak-pihak yang telah ikut serta bersusah payah mendidik,

membimbing dan mendorong penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Ucapan ini

penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua, ayahanda Khaidir dan ibunda Mardiati, Ayah mertua

Firdaus Husein dan Ibu mertua Zaidah, Suami tersayang Muhammad Paris

dan dua buah jagoan tercinta Rafif Fakhri Al-Parizi dan Muhammad

Raziq Al-Parizi, yang telah banyak  memberikan motivasi serta

dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program

Pascasarjana UIN Suska Riau.

2. Yang terhormat Bapak Prof.Dr.Munzir Hitami, MA Selaku Rektor UIN

Suska Riau.



3. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag Selaku Direktur Program Pascasarjana UIN

Suska Riau dan Ibu Dr. Sri Murhayati, M.Ag selaku Ka. Prodi

Manajemen Pendidikan Islam beserta jajarannya yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Pascasarjana

UIN Suska Riau ini.

4. Bapak Dr. Zamsiswaya, M. Ag, selaku wakil direktur Program

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah

mengizinkan dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan

5. Dr.H.M. Syaifuddin, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Idris, M.Ed

selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan

kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Para Bapak dan Ibu dosen yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu

persatu yang telah memberikan ilmu pengetahunnya kepada penulis

7. Semua dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurulfalah Airmolek

dan STAI Madinatun Najah Rengat yang juga telah banyak membantu dan

memberikan masukan ilmu selama penulis melakukan penelitian di

Perguruan Tinggi tersebut

8. Semua civitas Akademik Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang

telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis selama

perkuliahan.

9. Semua Civitas Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurulfalah

Airmolek dan STAI Madinatun Najah Rengat yang juga telah banyak



membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulis

melakukan penelitian di Perguruan Tinggi tersebut.

10. Rekan-rekan sejawat dan seperjuangan yang telah membantu dan berbagi

pengetahuan guna menyelesaikan tesis ini.

11. Seluruh teman-teman Mahasiswa Pascasarjana UIN Suska Riau yang tidak

bisa disebutkan satu persatu, terima kasih dukungannya yang senantiasa

membantu dan memberikan motivasi dalam penyusunan tesis ini.

Selaku manusia biasa penulis juga mengakui bahwa tesis ini belumlah

sempurna, dari itu penulis mengharapkan masukan dan kritikan dari segala pihak,

agar tesis ini dapat lebih disempurnakan serta bermanfa’at bagi semua lembaga

pendidikan pada umumnya dan bagi civitas akademik STAI Nurulfalah Airmolek

dan STAI Madinatun Najah Rengat pada khususnya.

Akhirnya penulis memohon semoga Allah Swt. memberikan balasan atas

semua amal kebaikan kita semua, dan semoga kita tetap dalam hidayah-Nya.

Amiin.

Airmolek, 10 Desember 2016
Penulis,

AFRIDA YANIS
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