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KATA PENGANTAR 

 

Assala ͂ mu’alaikum warahmatulla ͂ hi wabaraka͂ tuh. 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

memberikan nikmat Iman dan Islam, dengan kedua nikmat tersebut kita di berikan 

taufiak dan hidayahNya untuk menjalani kehidupan ini dengan syariat-syariat 

yang telah di tentukan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan 

Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan agama Islam yang sempurna 

kepada kita, semoga kelak kita akan bertemu dan bersama-sama dengan beliau, 

berbahagia di syurga dalam naungan ridha Allah SWT. 

Pada dasarnya hanya dengan pertolongan Allah SWT tulisan ini akhirnya 

dapat penulis selesaikan. Namun, dalam proses penyelesaian karya tulis yang 

berjudul “Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Hamka Dan 

Kontribusinya terhadap Kurikulum 2013” tentu saja melibatkan banyak pihak 

yang besar pengaruh dan jasa-jasa mereka. Oleh karena itu, sebagai tanda syukur 

yang tulus atas bimbingan, nasehat, saran dan dorongan baik moril maupun 

materil, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Ayahanda/Abah Maulana dan Ibunda Yurni,  kasih sayang, do’a dan 

perjungan ayah dan ibu membesarkan ananda dalam lautan cinta dan 

selalu memberi semangat. Abang dan adek, Suwandi, Abdul Rahman 

Syakir, Rani Purnama Sari (istri), Desi Ratna Sari, Yuliana dan Lilik 

Suryani. Kemudian terima kasih kepada nenek, Pak uwo, ngah, cik, busu, 

sepupu, keponakan, dan seluruh Saudara-saudara Abah dan Mamak, dan 
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karib kerabat yang selalu memberikan do’a, motivasi dan dukungan 

sehingga akhirnya Tesis ini dapat diselesaikan. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA sebagai Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memimpin UIN dengan baik 

sehingga segala urusan di setiap fakultas maupun jurusan dapat berjalan 

lancar. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. Selaku Direktur Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi 

kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan sehingga 

sampai terrealisasi Tesis ini. 

4. Ibu Dr. Sri Murhayati, M. Ag selaku ketua Prodi Pendidikan Agama Islam 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Dr. H. Nasharuddin, M. Ag selaku pembimbing I yang telah banyak 

berjasa, meluangkan waktu, membimbing, memberi nasehat, 

mengarahkan, dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian Tesis ini. 

6. Bapak Dr. Kadar, M. Ag selaku pembimbing II yang telah teliti dan sabar 

banyak meluangkan waktu, membimbing memberi nasehat, mengarahkan 

dan memberikan konstribusi dalam penyelesaian Tesis ini. 

7. Sahabat-sahabat yang baik: Bisri Mustafa,  Zaitun Abidin, Sawaluddin, 

Darussalam, Supri, Amiruddin, Khairiyah, Siti Aisyah, Widodo, Nurmin, 

Samsulrijal. dan semua rekan-rekan Pascasarjana, yang tidak dapat penulis 

satu persatu, terimakasih telah memberikan do’a dan motivasi sehingga 

penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini dengan baik. 
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8. Kepada Bapak Sudirman, S.Ag M.Pdi, Jumriadi,S. Ag dan semua Majelis 

guru Mts Muhammadiyah 02 dan semua pihak yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu, melalui tulisan ini baik langsung terlibat maupun 

yang tidak, penulis ucapkan trimakasih. 

Akhirnya, penulis mengharapkan mudah-mudahan Tesis ini bisa 

bermanfaat dan mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang membacanya, amin. 

Wassala ͂ mu’alikum warahmatulla ͂ hi wabaraka ͂ tuh. 

 Pekanbaru, 14 Maret 2017

 Penulis, 

 

 

 ABD RAHIM 

 NIM. 21491106314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


