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Negeri 050728 Tanjung Pura.”. Sejak mulai persiapan sampai selesainya penulisan tesis 

ini, penulis mendapatkan semangat, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak dan pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, antara lain:  

1.  Teristimewa kepada Ibunda tercinta Nuraisyah dan Ayahanda tercinta Taharuddin, 

yang telah memberikan doa, rasa kasih sayang, perhatian dan dukungan serta 

dorongan sejak sebelum kuliah, dalam perkuliahaan hingga menyelesaikan 

pendidikan ini.  

2.  Kakak dan abangku tercinta: Ahmad Ihdal Husnayaini, Nurul Aulia, Abrar Qhulba, 

Abdillah Muttaqin, Shafridla, dan Adnin Anhar yang selalu memberikan dukungan 

moril untuk penyelesaian pendidikan. 

3. Adik-adikku tercinta: Fahrurrazi dan Fahrunnisa yang selalu memberikan dukungan 

moril untuk penyelesaian pendidikan.  

4.  Bapak Dr. Wisman Hadi, M.Hum., sebagai Pembimbing I yang telah menuangkan 

ilmu sehingga peneliti hakikat penelitian itu sebenarnya.  
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11.  Ibu Hafifah, S.Pd., yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan 
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yang diberikan. Dengan penuh harapan kiranya tesis ini bermanfaat bagi siapa saja yang 

membutuhkannya. Amin.  

Medan,      Oktober 2017  

Penulis,  

 

 

 

Fauzan Azmi  

NIM 8146191006  

 

 


