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KATA PENGANTAR 

 بسم اللھ الرحمن الرحیم
الحمد للھ رب العالمین الصالة و السالم على 

 أشرف األنبیاء و المرسلین و 
 أما بعد. أجمعینعلى آلھ و أصحابھ 
  

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik dan 

inayah-Nya sehingga penulis dapat  menyelesaikan penulisan  tesis ini tepat pada 

waktunya. 

Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk 

menyelesaikan pendidikan program  Strata Dua (S2) atau magister pada 

Pascasarjana IAIN Kendari guna memperoleh gelar M.Pd. 

Dalam upaya menyelesaikan tesis ini, penulis telah menerima banyak 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada Yth: 

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

2. Dr. Supriyanto, MA, selaku Direktur Pacasarjana IAIN Kendari.  

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

Agama Islam Pascasarjana IAIN Kendari.  

4. Dr. H.Moh.Yahya Obaid, M.Ag., selaku pembimbing I yang banyak 

memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan 

berlangsung. 

5. Dr. Hj.St.Hasniyati Gani Ali, M.Pd.I, yang telah memberikan banyak koreksi  

yang berharga dalam penulisan tesis ini sesuai kapasitasnya sebagai 

pembimbing II.  
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6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Kendari yang telah 

menyediakan waktu dan fasilitas  dalam rangka pengumpulan data. 

7. Dr. Imelda Wahyuni, S.S. M.Pd.I, dan Dr.H.Pairin, M.A, selaku Ketua 

Penguji dan Penguji Utama, atas kontribusi kritik konstruktifnya.  

8. Bapak Drs. Muhktar Tahir, M.Pd selaku Kepala SMA Negeri 3 Konawe 

Selatan dan bapak Saripudin, S.Pd selaku kepala SMA Negeri 17 Konawe 

Selatan, beserta jajarannya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, 

yang telah banyak membantu kelancaran pelaksanaan penulisan dan 

memberikan berbagai informasi penting yang dibutuhkan dalam proses 

penulisan tesis ini.  

9. Ayahanda Kasmoro (alm) dan Ibunda Mi’arkhamah (almarhumah) penulis 

yang telah berjasa membesarkan, mengasuh, mendidik penulis sejak kecil 

hingga dewasa dengan penuh kasih sayang dan kesabaran.  

10. Istri (Sudariyanti) dan anak-anak (Zukhrufah Fikri Pratiwi – Muhammad 

Azzumardhi Azra) penulis yang telah banyak memberikan inspirasi serta 

motivasi 

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan 

deterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang 

telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

agama Islam.  Amin. 
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Khoirul Malik 
NIM. 14040202004 


