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PRAKATA

Segala puji syukur bagi Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat,

hidayah, dan taufik-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga kita tetap iman

dan Islam, serta komitmen sebagai insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Program

Pascasarjana dan merupakan sebagian dari syarat yang harus dipenuhi oleh

penulis guna memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam.

Selesainya penyusunan tesis ini berkat bimbingan dari dosen yang sudah

ditetapkan dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah

sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Maftukhin, M. Ag. selaku Rektor IAIN Tulungagung yang telah

memberikan izin kepada peneliti untuk mengumpulkan data sebagai bahan

penulisan laporan penelitian ini.

2. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M. Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana

yang selalu memberikan dorongan semangat dalam mengemban ilmu

pengetahuan selama perkuliahan.

3. Dr. Agus Zainul Fitri, M. Pd. Selaku pembimbing pertama dan Dr. H. Abdul

Manab, M. Ag. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan

pengarahan dan koreksi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai

dengan waktu yang sudah direncanakan.
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4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Tulungagung yang telah

berjasa mengantarkan peneliti untuk mengetahui arti pentingnya ilmu

pengetahuan.

5. Kedua orang tua yang tercinta (Bapak Kastomi dan Ibu Eny Retnaningsih)

yang telah memberikan bimbingan, dukungan moral dan spiritual selama

studi, serta senantiasa memberikan kasih sayang yang tidak ternilai

harganya.

6. Teman-teman angkatan 2013 program studi Pendidikan Agama Islam yang

selalu ada dalam kebersamaan dan bantuannya, baik suka maupun duka

selama ini, serta memberikan motivasi.

Dengan penuh harapan, semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT.

dan tercatat sebagai amal shalih. Jazakumullah khoirul jaza’. Akhirnya, karya ini

peneliti suguhkan kepada segenap pembaca dengan harapan adanya saran dan

kritik yang bersifat konstruktif demi pengembangan dan perbaikan, serta

pengembangan lebih sempurna dalam kajian-kajian pendidikan Islam. Semoga

karya ini bermanfaat dan mendapat ridho Allah SWT. Amin.

Tulungagung, 31 Juli 2015

Peneliti

Lia Hanifatur Rahmi


