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KATA PENGANTAR 

 

 

 الحمد هلل رب ا لعلمين و الصالة و السالم 

 على اشر ف اال نبيا ء و المر سلين و على اله و اصحا به اجمعين . اما بعد

 

 Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

karunia ilmu dan pemahaman yang telah dikaruniakan, serta berkat nikmat 

hidayah dan inayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. 

Kemudian tak lupa penulis ucapkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi 

besar Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan tuntunan luhur untuk 

diikuti dan diteladani bagi seluruh umat manusia. 

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini, penulis mengalami berbagai 

hambatan, tantangan dan kesulitan, namun berkat adanya bantuan dan dorongan 

dari Bapak Prof. Dr. Jafar Ahiri, M. Pd dan Ibu Dr. Imelda Wahyuni, S.S, M.Pd.I, 

masing-masing selaku pembimbing I dan II, maka penulis mengucapkan terima 

kasih atas pengorbanan waktu dan pikiran dengan penuh kesungguhan 

membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.  

Penulis juga tidak lupa menghaturkan ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada : 

1. Bapak Dr. H. Nur Alim, M.Pd, selaku Rektor IAIN Kendari yang telah 

banyak membina IAIN ini dengan penuh loyalitas dan keihlasan yang tinggi. 
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2. Bapk Dr. Supriyanto, MA, selaku Direktur Pascasarjana yang telah banyak 

memberikan arahan dan petunjuk dalam proses penyelasaian studi penulis. 

3. Ibu Dr. Imelda Wahyuni, S.S, M.Pd.I, selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Agama Islam (PAI) yang telah memberikan motivasi dan 

dorongan dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian studi penulis. 

4. Ibu Dr. Ambar Lestari, M.Pd., selaku Ketua Sidang Penguji, atas 

kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran yang baik 

untuk perbaikan demi kelayakan dan kesempurnaan tesis ini. 

5. Bapak Dr. Abdul Kadir,P, M.Pd, selaku Penguji Utama, atas kesediaannya 

memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran yang baik untuk perbaikan 

demi kelayakan dan kesempurnaan tesis ini.  

6. Bapak/Ibu Dosen, Asisten dosen, staf pegawai pascasarjana dan karyawan 

IAIN Kendari yang dengan ikhlas memeberikan pelayanan akademik dengan 

sebaik-baiknya kepada penulis. 

7. Kepala Perpustakaan IAIN Kendari yang telah meberikan layanan dan 

menyediakan fasilitas untuk melaksanakan studi kepustakaan. 

8. Kepala SMA Negeri 1 Raha beserta para guru dan pegawai serta para siswa 

yang telah bersedia memediasi dan memberikan izin penelitian untuk 

mendapatkan sejumlah data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.  

9. Ayah dan Ibu yang teristimewa, Suami tercinta dan anak-anak tersayang, 

serta saudara-saudaraku dan para keluarga yang telah banyak berkorban baik 

materi maupun mental dalam mengarahkan untuk penyelesaian studi penulis. 
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10. Kepada teman-teman seperjuangan, seangkatan yang tidak dapat penulis 

sebutkan namanya satu persatu, telah banyak membantu kelancaran tugas-

tugas kuliah dan sekaligus menjadi inspirasi penulis untuk lebih giat dalam 

menyelesaikan tesis ini 

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah di 

sumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal disisi Allah SWT dan 

tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya 

penulis memohon ampun kepada Allah SWT atas segala khilaf baik yang 

disengaja atau yang tidak disengaja selama penyusunan tesis ini. 

   Kendari,   29 Juni  2018 

                                                                                        Penulis, 
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