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KATA PENGANTAR

   

ِ دُ مْ ـحَ لْ اَ  ْـنَ هِ ل ا ِم لَ َع ـنَ مُ َوَسالَ ةُ الص ال, َرّبِ الْ ِل ُمـْرَس ِٓء َوالْ ی ِْ ن ِٔ ِ ََىل َاْشـَرِف ا ِ ََىل َا َو
ْـَن، َاما بَْعدُ  ِع َم ا ِبه َاْج َوَاْحصَ

Syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kehadirat Allah Swt. oleh 

karena petunjuk-Nya jualah sehingga penulis dapat menyusun tesis yang sangat 

sederhana ini serta salawat dan salam tak lupa kirimkan kepada junjungan Nabi 

Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabatnya. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Penulis yakin bahwa kesempurnaan yang mutlak hanyalah di sisi 

Allah Swt. Penulis sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan dan 

ketidak sempurnaan, semuanya itu akan nampak dalam penulisan atau penyusunan 

tesis ini. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis, termasuk 

keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung kelengkapan 

penyususnan tesis ini.

Selanjutnya dalam penyusunan tesis ini banyak memperoleh bantuan dalam 

hal teknis maupun bantuan literatur yang erat hubungannya dengan pembahasan 

tesis. Untuk itulah patut kiranya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada Yth :

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd, sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri  

Kendari.

2. Dr. La Ode Abdul Wahab, M.Pd sebagai Direktur Pascasarjana Institut Agama 

Islam Negeri Kendari.

3. Dr. St. Halimang, M.HI, sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyyah

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari.

4. Dr. Husain Insawan, M.Ag sebagai Pembimbing I yang banyak memberikan 

kontribusi bagi perbaikan penulisan  Tesis selama bimbingan berlansung.

5. Dr. Kamaruddin, S.Ag,. SH., MH yang telah memberikan banyak koreksi yang 

berharga dalam penulisan Tesis ini sesuai kapasitasnya Sebagai pembimbing II.
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6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna, Kepala Seksi Bimbingan 

Masyarakat Islam beserta staf serta seluruh Kepala Kantor Urusan Agama di 

wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna.

7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri

Kendari yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan 

data.

8. Ayahanda H. Tarmizi dan Ibunda H. Sitti Nurbaya serta Isteri Tercinta Hartini, 

SP juga Ananda Sahrul Sahal Arrosyid, dan Khumaira Isra Wulan yang 

senantiasa mendo’akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan 

pendidikan.

9. Semua pihak membantu sejak perdana kuliah hingga penulisan Tesis ini yang 

penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, senantiasa kebaikannya selama ini 

mendapat ganjaran dan pahala dari Allah Swt.

Dalam penulisan laporan penelitian tesis ini penulis banyak mendapat 

bantuan dari berbagai pihak berupa pemikiran melalui saran dan kritik yang sifatnya 

membangun, akan tetapi tanggung jawab terakhir tetap ada pada diri penulis sendiri.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt tempat berserah diri dan memohon ampun 

atas segala khilaf dan dosa, kepada-Nya jualah menyerahkan amal kebaikan pihak 

pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan penelitian tesis ini, 

semoga Allah Swt. selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. 

Aamiin.

Kendari, 12 Juli 2019

Penyusun
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