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Syukur alhamdulillah Penulis persembahkan hanya kepada Allah SWT,

yang telah memberikan hidayah dan taufik-Nya serta inayah-Nya kepada penulis,

sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan dan menyusun tesis ini dengan

Judul: ”Hubungan antara Perhatian Orang Tua dan Intensitas Belajar dengan

Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam di MTs Kecamatan Salo Kabupaten

Kampar”.

Shalawat beriring salam, penulis haturkan kepada yang mulia Nabi

Muhammad SAW, dengan ketulusan dan keluhuran akhlaknya, beliau telah

membimbing dan mendidik umatnya untuk sampai kepada jalan kebenaran.

Meskipun demikian, tulisan ini dapat terwujud karena adanya dorongan,

motivasi, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati,

penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Tuasin dan Ibunda Almh. Tiram. Atas

segala keihlasan dan bimbingan serta dukungan kepada kami semua, anak-

anaknya. Segala dukungan baik moral maupun material, tak mungkin dapat

dihitung perannya dan kontribusinta dalam proses menyelesaikan studi di

Pasca Sarjana UIN Suska Riau ini.

2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru

Riau, Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, beserta staf di lingkungan

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
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3. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim

Pekanbaru Riau, Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, beserta dosen dan

staf yang telah melayani keperluan mahasiswa selama mengikuti proses

perkuliahan dan bimbingan di Program Pascasarjana Universitas Islam

Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

4. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif

Kasim Pekanbaru Riau Bapak Dr. Zamsiswaya, M.Ag yang sekaligus

pembimbing I, yang telah banyak memberi bimbingan kepada penulis.

5. Ibu Dr. Sri Murhayati M.Ag selaku ketua Program Studi (Prodi)

Pendidikan Agama Islam (PAI) sekaligus pembimbing II, yang telah

memberikan bimbingan dan arahan dari awal penulisasn proposal hingga

penyusunan akhir tesis ini.

6. Seluruh dosen dan Staf di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri

(UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

7. Kepala MTs Sekecamatan Salo, yaitu MTs Darul Falah Salo, MTs Darul

Huda Sepungguk, MTs Ganting Damai, serta segenap majlis guru yang telah

memberikan informasi yang mengakibatkan terkumpulnya data dalam

proses penelitian ini.

8. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan UIN, khususnya teman-teman se

angkatan, yang banyak memberi semangat ke pada penulis untuk

menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya secara khusus penulis juga ingin menyampaikan ucapan

terimakasih yang sedalam-dalamnya istri tercinta Wirda, S.Pd.I, yang selalu
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memberikan dorongan moril dan materil bagi penulis dalam menyelesaikan proses

pendidikan ini. Anak-anakku tersayang (Halimur Rasyidi, Alhan Erfani,

Khairul Hafizi, dan Syakira Gita Natania) yang selalu menghadirkan rasa

semangat dan keteguhan untuk terus menyelesaiakan studi ini.

Penulis menyadari akan kelemahan dan kekurangan tesis ini, masukan yang

berupa saran, penulis terima, demi kebaikan, namun penulis  berharap, semoga

tesis ini berguna serta bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak, terutama sekali

bagi kita semua yang ingin lebih maju dalam melakukan proses pembelajaran.

Terima kasih.
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