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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.
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Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa’ala aali
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terlepas dari bantuan semua pihak baik berupa do’a, motivasi, bembingan serta

arahan. Dalam kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima

kasih kepada:
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SUSKA RIAU.
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membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan.

4. Ibu Dr. Sri Murhayati, M.Ag. selaku ketua Prodi PAI yang telah banyak

mengarah penulis dalam penyusunan proposal penelitian.

5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, MPd. selaku Dosen dan Pembimbing I penulis,

yang sudah banyak mencurahkan ilmunya sejak dari awal kuliah sampai

selesainya penyusunan tesis ini.

6. Ibu Dr. Risnawati, M.Pd. selaku Dosen dan Pembimbing II penulis, yang telah

memberikan bimbingan dan bantuan berupa arahan dan sumbangan saran dan

pemikiran dalam rangka menyelesaikan tesis ini.

7. Ibunda tercinta Hj. Ermawanis dan ayahanda H. Marlis yang telah berjasa

membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang dan tak terbalas jasa-

jasanya.

8. Suamiku tersayang Julhendri, S.ST. dan anak-anakku tercinta Ropiq Zulpikri

Abrar, Azalea Khaizura, Hanifah Zulpilia, dan Hana Zulpikra. Dan semua

keluarga yang telah memberikan dukungan materil maupun spiritual dalam

perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.

9. 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.

10. Seluruh Kepala MAN Teluk Kuantan, MA Syafaaturrasul dan MAS KH.

Ahmad Dahlan dan Ibu Murniati, S.Pd., Sepni Srimaryanti, S.Pd, dan Dra.

Asmariati (guru Biologi, Fisika dan Kimia) terima kasih atas bantuan dan

kerjasama untuk pengumpulan data penelitian ini.

11. Seluruh teman-teman Mahasiswa Pascasarjana UIN Suska Riau yang tidak

bisa disebutkan satu persatu, terima kasih dukungannya yang senantiasa
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yang bersifat membangun, dan penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi

kita semua.
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