KATA PENGANTAR
ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah
menganugerahkan kesehatan dan kekuatan lahir bathin sehingga penulisan tesis
ini dapat penulis selesaikan sesuai rencana dan kemampuan yang ada. Shalawat
dan salam penulis sampaikan buat junjungan alam yakni nabi besar Muhammad
SAW sebagai nabi dan rasul terakhir bagi sekalian alam.
Tesis dengan judul “ Efektivitas Layanan Bimbingan Konseling dalam
Meningkatkan Kedisplinan Siswa di Sekolah Swasta Provinsi Yala Thailand
Selatan”, merupakan kajian ilmiah juga bagian dari persyaratan untuk
menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) pada Program Studi Pendidikan Agama
Islam Konsentrasi Manajement Pendidikan Islam. Wujud dari tesis ini dapat
memberikan sumbangsi kepada guru-guru Pendidikan Agama Islam yang
mengajar pada Sekolah swasta Provinsi Yala Thailand selatan, sehingga dapat
meningkatkan mutu pendidikan..
Selesainya tulisan ini

juga berkat bantuan dan dorongan baik moril

maupun materil dari berbagai pihak yang telah banyak membantu baik berupa
bimbingan, motivasi serta saran pada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Oleh
karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan jutaan ucapan
terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak yang terlibat secara langsung
maupun tidak langsung dalam penulisan tesis ini yaitu:
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1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Abdulmukmin Sawani dan Aisyah Sawani,
yang sangat anakanda cintai dan sayangi yang tidak pernah lelah
memberikan dorongan, semangat dan nasihat supaya sesekali menyerah
dalam sulitnya sebuaah perjuangan di kala air mata menjadi teman setia
serta kalungan doa yang

senantiasa mendo`akan sehingga dapat

menyelesikan tesis ini setelah melalui jalan yang penuh duri.
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan
kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Pascasarjana
3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah
memberikan fasilitas dalam studi di Program Pascasarjana
4. Ketua Program Studi Pendidikan Islam, Dr. Sri Murhayati, M. Ag, yang
telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan studi pada Program
Pascasarjana Universitas Islam Negeri SultanSyarif Kasim Riau
5. Dr. Tohirin, M.Pd, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan
kemudahan, bantuan, bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini
6. Dr. Husni Thamrin, M. Si, selaku Pembimbing II, yang menjadi cahaya
dan penyuluh di kala penulis dalam kesamaran dan banyak memberikan
kerjasama pada penulis.
7. Seluruh dosen di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas tanpa
pamrih

ii

8. Bapak Kepala Perpustakaan dan Seluruh Karyawan Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah
memberikan kemudahan penulis dalam mencari literatur
9. Guru-guru Pendidikan Agama Islam khususnya guru BK dan siswa-siswi
di Sekolah Swasta Provinsi Yala Thailand selatan

yang telah

menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam pengumpulan data
penelitian.
10. Suamiku tercinta Azwan Munoh, S.Ab. dan kakakku tersayang, Salwani
Sawani, M. Pd, dan Syukri Jehae, S. Pd.I. yang telah rela dan tabah
bersama saya dalam suka dan duka serta selalu bersabar dan mendokong
selama saya menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
11. Himpunan Mahasiswa Islam Thailandan yang sentiasa membantu penulis
dalam mencari dan mengumpulkan data yaitu Huda Khadea, Sainah keeya,
Asma Borsu, Umar Talo, Darob Make, Nawawee Toh-arlim, Aibrohim
Mamee dan Irafarn Samaeneng.
12. Seluruh

sahabatku

mahasiswa-mahasiswi

Program

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri SultanSyarif Kasim Riau Angkatan tahun 2015
Prodi Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Manajement Pendidikan
Islam, yang selalu memberikan motivasi dalam penulisan tesis ini
13. Kakaku dan adiku tercinta yang selalu memberikan semangat yaitu
Samsuree, Suwilawati, Fidae, Salman ,Qurdhowi, Ulyana, Sairoh, Sarif,
Muhammad Khotami.
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Walau jalan yang dilalui dalam menyelesaikan tesis ini dihiasi duri
ditengahnya,namun hal ini penulis jadikan sebagai pendorong dan
pembakar semangat demi sebuah harapaan yang tidak akan pernah sirna,
demi mencapai impian yang di inginkan, hanya linangan air mata yang
menjadi ganti mengungkapkan segala rasa memanjatkan doa kepada sang
pencita memohan agar sentiasa diberi kekuatan, disaat bibir tidak bisa
menuturkan bicara.
Akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan mereka
yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini, mendapatkan al-tsawab
yang setimpal, amin ya rabbal `alamin. Penulis juga menyadari sepenuhnya
bahwa tesis ini belumlah sempurna secara maksimal. Oleh karena itu, kritik dan
saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dan kepada Allah jualah
penulis bertawakkal, semoga tulisan ini mendatangkan manfaat bagi penulis dan
pembaca semua.
Pekanbaru, 16 April 2017
Penulis,

Arsuraiya Sawani
NIM: 21591206072
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