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KATA PENGANTAR

Segala puja puji dan syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Swt

yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, Zat yang Maha

Melapangkan atas apa-apa yang sulit, Maha Memudahkan atas apa-apa yang rumit

dan Maha Membukakan jalan keluar atas apa-apa yang tertutup.

Shalawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Saw, guru

utama yang tanpa kehadiran beliau, maka tidak akan sampai ilmu Islam ini kepada

kita hari ini, demikian pula tercurah salam dan keselamatan untuk keluarga,

sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti risalah beliau hingga akhir

zaman.

Penulis senantiasa melantunkan ucapan alhamdulillah dan rasa syukur ke

hadapan Allah Swt, Zat yang Maha Berkuasa menuntun penulis hingga dapat

menyelesaikan tesis yang berjudul “ Efektifitas Pelaksanaan Pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di Universitas Abdurrab Pekanbaru “. Penulis

menyadari bahwa penyusunan tesis yang tiada lain buah tangan manusia ini, tidak

akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis

mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Ilyas Husti, selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) UIN

SUSKA Riau beserta jajarannya.

2. Dr. Zamsiswaya, M. Ag, selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana

(PPs) UIN SUSKA Riau yang juga bertindak selaku penguji Sidang

Tesis penelitian ini.

3. Dr. Sri Murhayati, M.Ag, selaku Ketua Prodi PPs PAI UIN SUSKA

Riau yang dalam hal ini juga bertindak sebagai Pembimbing I.

4. Dr. Idris, M.Ed selaku Pembimbing II penelitian ini yang sangat

banyak memberi arahan terkait isi dan pelaksanaan penelitian ini.

5. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta pegawai PPs UIN SUSKA Riau

6. Dr. Arisman Adnan, M.Sc, selaku rektor Universitas Abdurrab

Pekanbaru, pimpinan tertinggi tempat penelitian ini dilaksanakan.
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7. Segenap Bapak dan Ibu dosen PAI Universitas Abdurrab Pekanbaru

yang menjadi Informan penelitian ini.

8. Isteri tersayang, Rini Lestari, M. Farm, Apt, yang juga telah

menyelesaikan program S2 nya. Kebersamaan kita menyelesaikan S2

pada tahun yang sama menjadi momen yang istimewa.

9. Ananda tercinta Sauja Al Banna yang senantiasa rela waktu

bermanjanya dihadiahkan untuk Abinya menyelesaikan S2.

10. Ayahanda yang sangat penulis sayang dan hormati. Terimakasih atas

motivasinya agar penulis menyelesaikan S2 tepat waktu.

11. Ibu mertua kami, Ibu Ermayanti yang turut mensupport kelancaran

kami menyelesaikan S2 lewat dukungan materi dan motivasi.

12. Kak Yetnawati dan Adinda Verawati Jevia. Semoga pencapaian saya

menempuh jenjang S2 menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga.

13. Terkhusus untuk teman-teman PAI-Lokal 2 angkatan 2015. Kami

banyak mendapat ilmu pengalaman dari Abang dan Kakak sekalian

14. Terimakasih pula untuk semua pihak yang tidak dapat penulis

paparkan satu per satu yang telah memberikan dorongan baik moril

maupun materiil dalam penyelesaian tesis penelitian ini.

Semoga amal mereka sekalian mendapat pahala dan ridha Allah SWT.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca serta

pihak terkait yang disebutkan dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam

penyusunan tesis ini, sehingga penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran

yang membangun.

Pekanbaru, 03 Maret 2017
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