
KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur selayaknya kita tuturkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang 

menciptakan seluruh makhluk hidup, alam semesta beserta isinya. Selanjutnya 

terkhusus kepada Nabi Muhammad yaitu tokoh yang banyak berjasa dalam 

membawa perubahan kepada umat Islam khususnya. 

 Peneliti sendiri sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam 

penyusunan tesis ini. Namun begitu tidak bisa peneliti pungkiri bahwa masih 

terdapat kekurangan baik dari isi, penulisan, dan konsep dalam penyusunannya. 

Oleh karena itu diawal pengantar ini peneliti mengharapkan masukkan, kritikan, 

yang sifatnya untuk perbaikan penyusunan tesis ini, peneliti sendiri bukanlah 

seseorang yang ahli dalam bidang ini walaupun begitu peneliti tetap berusaha 

memberikan yang terbaik kepada semua pihak.  

 Peneliti sendiri menyadari atas bantuan, dukungan, dan doa semua pihak 

dalam menyelesaian kuliah dari semester awal sampai semester akhir, begitu juga 

halnya dalam penyusunan tesis ini jika tidak ada bantuan, dukungan, dan doa 

semua pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan bisa peneliti selesaikan, oleh 

karena itu disini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, M.S selaku Pembimbing I yang senantiasa 

memberikan pengarahan, bimbingan, dan masukkan dalam penyusunan 

tesis ini. 

2. Bunda Dr. Pujiati, M.Soc selaku Pembimbing II yang senantiasa 

mengingatkan, membimbing, dan memberi masukkan dalam penyusunan 

tesis ini. 



3. Penguji-Penguji saya yaitu Prof. Usman Pelly,Phd, Prof. Ibnu Hajar, M.Si, 

dan Dr. Deny Setiawan, M.Si yang telah memberi kritikan dan masukkan 

kearah perbaikan tesis ini. 

4. Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku Sekretaris Prodi yang banyak membantu 

dalam urusan administrasi sehingga terlaksananya sidang mempertahankan 

tesis. 

5. Pihak pegawai Kelurahan Terjun, Kepala Lingkungan XV, dan masyarakat 

kelurahan Terjun khususnya Etnis Melayu yang telah memberi izin dan 

membantu dalam pengumpulan data penelitian.  

6. Kakanda Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd, beliau adalah sosok yang selalu 

mendukung, memberi bantuan materi maupun non materi, mengarahkan, 

dan mengajari untuk menyikapi sesuatu hal dengan bertawakkal yang 

disertai dengan usaha dan doa, sehingga saya dapat menyelesaikan dan 

mendapat gelar Master 

7. Kakanda Muhammad Kaulan Karimah, M.Pd, beliau juga sosok yang 

banyak mengajari tentang arti kehidupan, memberi bantuan materi 

maupun non materi, dan memberi motivasi dengan menyakinkan saya 

untuk melanjutkan kejenjang Strata 2 di Unimed, sehingga saya dapat 

menyelesaikan dan mendapat gelar Master. 

8. Ayahanda saya Irwansyah yang telah memberi izin diawal untuk 

melanjutkan kejenjang Strata 2, memberi bantuan materi maupun non 

materi, yang senantiasa mendo’akan, mengingatkan, memperhatikan, 

beliau selalu saya jadikan contoh dalam menjalani kehidupan. 



9. Ibunda saya Umi Kalsum Situmorang yang telah memberi izin diawal 

untuk melanjutkan kejenjang Strata 2, memberi bantuan materi maupun 

non materi, yang senantiasa mendo’akan, memperhatikan, dan 

mengingatkan untuk selalu berhati-hati. 

10. Seluruh Keluarga Besar HmI Fakultas Tarbiyah UIN SU Medan yang 

telah banyak memberi bantuan materi maupun non materi, dan solusi 

dalam menyelesaikan kuliah serta penyusunan tesis ini. 

11. Adinda Sari Rahayu yang telah banyak memberikan bantuan materi 

maupun non materi, selalu mendukung serta menguatkan, dan 

menyakinkan dalam pengambilan keputusan. 

Penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam penyusunan 

tesis ini, namun penulis disini bukanlah seseorang yang ahli dalam bidang ini. 

Walaupun begitu penulis berusaha keras dalam menyusun tesis ini sebaik 

mungkin, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan yang 

membutuhkannya.  

 

 

       Wassalam 

       Medan,        April 2016 

 

 

       Ismail 

 


