
i  KATA PENGANTAR   Mengawali karya ilmiah ini saya ingin memanjatkan puji syukur kehadlirat Allah  SWT,  karena  atas  ridha  dan  ‘inâyah-Nya  jualah  disertasi  yang  berjudul: 
“Kurikulum 2013 Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam” ini dapat diselesaikan. Disertasi ini sengaja dibuat untuk diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang ikut berperan dalam proses penyelesaian studi di Program Pascasarjana ini. Mereka itu antara lain sebagai berikut: 1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Ilyas Husti, MA., selaku Direktru Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Dr. Zamsiswaya, MA., sebagai Wakil Direktur, dan Dr. Sri Murhayati, MA., sebagai Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau. Atas asuhan dan kepemimpinan mereka, baik selama saya menjalani masa-masa perkuliahan maupun andilnya dalam keberhasilan studi saya. 2. Penghargaan tertinggi kepada yang mulia Prof. Dr. Amril Mansur, MA., dalam kedudukannya dan peran pentingnya sebagai promotor saya, yang telah dengan ikhlas, kesabaran  dan ketelitiannya menunjukkan serta mengarahkan penulisan disertasi saya  ini, sehingga berhasil dan selesai ditulis.  Dan ilmu yang sangat membekas yang beliau berikan dan pengajaran akhlak aktual yang beliau perlihatkan kepada saya. 3. Pengargaan yang tinggi saya persembahkan kepada yang mulia Prof. Dr. Akbarizan, MA., M.Pd. sebagai Co. Promotor saya, yang sudah ikhlas membimbing dan mengarahkan dalam penyelesain disertasi ini. 4. Semua guru besar, para dosen dan semua staf Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah menyampaikan ilmu dengan tulus ikhlas kepada saya. Juga semua staf di bagian akademik yang telah memberikan pelayanan 



 iiadministrasinya dengan baik. 5. Perpustakaan Wilayah Propinsi Riau, perpustakaan Pascasarjana UIN Suska Riau di Sukajadi, perpustakaan UIN Suska Riau di Panam, dan Pusat Kurikulum (Puskur) Kementerian Pendidikan Nasional, yang telah andil besar dalam menyediakan rujukan-rujukan khususnya tentang kurikulum, sehingga saya dapat menyelesaiakan tulisan disertasi ini. 6. Para ulama, cendekiawan dan ilmuwan yang tulisannya dijadikan rujukan oleh saya dalam penulisan disertasi ini. Untuk para sahabat yang ada di Program Pascasarjana UIN Suska Riau, dalam saat-saat kuliah yang penuh kenangan, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya dalam lembar pengantar ini, saya hanya dapat berdo’a semoga amal shaleh mereka di terima sebagai amal akherat yang kekal abadi. Amin. Disertasi ini secara khusus saya dedikasikan kepada Ayahanda tersayang (alm. Lalu Ma’sum), Ibunda tercinta (Baiq Zohriah), isteri tercinta (Masyitah, S.Pd.AUD), yang dengan segala ketulusan serta kelonggaran kalbunya memberi motivasi, do’a dan rasa cinta kasih sejati kepada saya. Inilah salah satu sumber energi saya yang tak pernah habis dan kering serta selalu menunjukkan untuk melakukan yang  terbaik.  Semoga  Allah  senantiasa  memberikan  hidayah  dan  ma‘ûnah-Nya, perjuangan sungguh-sungguh mereka, meskipun harus hidup tertatih-tatih di tengah kesulitan dan penderitaan yang besar di dunia ini. Âmîn.        Pekanbaru, 28 Rabî’u al-Âkhir 1439 H.                                                                                15        Januari       2018 M.   Penyusun,                   Lalu Muhammad Nurul Wathoni 


