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KATA PENGANTAR




Alhamdulillah Puji Syukur hamba haturkan kepada-Mu ya Allah, Engkau

yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan kekuatan, kesehatan

dan kesabaran kepada hamba sehingga mampu menyelesaikan Tesis ini pada

Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi

Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa’ala aali

Muhammad, berkat beliaulah generasi penerus umat Islam dapat menguasai ilmu

pengetahuan seperti saat ini dan mudah-mudahan Nabi Besar Muhammad SAW

dapat menjadi suri tauladan bagi umat muslim, amin.

Dengan izin Allah SWT., penulis mampu menyelesaikan tesis yang

berjudul “Hubungan Lingkungan Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Mata

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Rengat

Kabupaten Indragiri Hulu”. Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh

gelar Magister pendidikan (M.Pd) pada Program Pasca Sarjana UIN SUSKA

Riau. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik berupa

do’a, motivasi, bembingan serta arahan. Dalam kesempatan ini dengan setulus hati

penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah Abdul Muis dan Ibu yang tercinta Elmawati senantiasa mendo’akan

anaknya, mendidik dan merawat anaknya dengan penuh kasih sayang serta

mengajarkan banyak kehidupan ini. Kemudian Ayah Mertua Syamsir dan Ibu

Mertua Elmis Laini. Serta istri yang tercinta Fitria, S.Pd.I yang telah
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memberikan semangat dan motivasi kepada saya, buah hati tercinta anak

pertama Nur Fima Aisyah, Kedua Muhammad Nur Fima Asyam, Ketiga

Muhammad Nur Fima Asyraf dan Keempat Nur Fima Alifah. Dan Adik-

adikku tersayang Sawalludin, Anasrul, Defi Ria Susanti yang telah

memberikan dukungan materil maupun spiritual dalam penyelesaian tesis ini.

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

SUSKA RIAU.

3. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, M. Ag, selaku direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang

telah mengizinkan dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan.

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. Bapak Dr. M. Syaifuddin, M.Ag, selaku Dosen dan Pembimbing I penulis,

yang sudah banyak mencurahkan ilmunya sejak dari awal kuliah sampai

selesainya penyusunan tesis ini.

6. Bapak Dr. Idris, M. Ed, selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang juga

sudah banyak mencurahkan ilmunya sejak dari awal kuliah sampai selesainya

penyusunan tesis ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak tersebutkan namanya satu persatu,

disini penulis menghaturkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan

kepada penulis, Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda

sesuai amal bakti yang telah dilaksanakan.
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8. Bapak Kepala dan staf UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rengat Kabupaten

Indragiri Hulu yang telah memberikan informasi serta fasilitas yang

diperlukan dalam penelitian ini.

9. Seluruh Kepala sekolah, Guru Pendidikan Agama Islam dan siswa Sekolah

Dasar se-Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, terima kasih atas

kerjasama untuk pengumpulan data penelitian ini.

10. 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.

Penulis sadar bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, karena disebabkan

keterbatasan-keterbatasan penulis, dan penulis mengharapkan kritik dan saran

yang bersifat membangun, dan penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi

kita semua.

Pekanbaru,  3 November 2016

Penulis
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