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Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang selalu 

memegang sunah-sunahnya hingga hari akhir. Aamiin. 
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penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu demi 

penyelesaian tesis ini. 
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dan  terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. R. Mursyid, M.Pd selaku dosen 

pembimbing I, dan kepada Bapak Dr. Baharuddin, M.Pd selaku dosen pembimbing II 

yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran  dan arahan 

serta motivasi yang begitu berarti kepada penulis selama penyusunan tesis ini.. 
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yang bermanfaat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan baik didalam kelas 

maupun di luar kelas. 

3. Bapak Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, M.Pd, Bapak Prof Dr. Harun Sitompul, 
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memberikan masukan, kritik dan saran pada penyusunan tesis ini. 
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Matematika yang telah memberikan izin dan membantu penulis untuk 
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6. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang tiada tara kepada Suami 

tercinta Doni Mahendra, ST yang senantiasa mendo’akan dan memberikan 

dorongan serta motivasi kepada penulis dan 4 buah hatiku  tersayang Izzata 

Arzhavita Tyanandra, M. Azhuma Shafa Ahsananditya, M. Hirza Ardananditya 
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Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan namanya satu 

persatu disini, penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Semoga Allah 
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