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 Bismillahittawakkaltu’alallah, dengan senantiasa berserah diri dalam 

kepada Allah SWT, akhirnya dapat juga terselesaikan penulisan tesis ini. Untuk 

menulis sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi 

akhir pada jenjang magister pada Program Pascasarjana IAIN Raden Intan 

Lampung adalah merupakan suatu keharusan dan kewajiban. 

 Tesis ini merupakan penelitian kualitatif yang meneliti tentang: 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 

MENINGKATKAN AKHLAK SISWA DI SMP NEGERI 1 DAN SMP SATU 

ATAP NEGERI 1 BATU BRAK KECAMATAN BATU BRAK KABUPATEN 

LAMPUNG BARAT. Dalam pembahasannya peneliti membagi dalam lima bab. 

Pada bab pertama tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan serta kerangka pikir penelitian. Untuk lebih memahami tentang masalah 

penelitian secara teoritis disajikan dalam bab kedua. Bab ketiga menguraikan 

tentang metode penelitian antara lain dikemukakan tentang jenis penelitian, 

sumber data, taknik pengumpulan dan analisis data. Hasil pengumpulan data 

tersebut kemudia disajikan dan dianalisis pada bab keempat. Dan pada bab kelima 

merupakan bab kesimpulan yang merupakan hasil temuan dari kegiatan penelitian 

dan berdasarkan hasil temuan tersebut diajukan beberapa rekomendasi kepada 

berbagai pihak yang terkait. 

 Dalam penulisan Tesis ini, peneliti tidak akan dapat berhasil tanpa bantuan 

dan dorongan dari berbagai pihak untuk itu peneliti mengucapkan ribuan terima 

kasih, antara lain kepada: 



 ii 

1. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Raden 

Intan Lampung. 

2. Bapak Dr. H. Achmad Asrori, MA., selaku ketua Prodi Pendidikan Agama 

Islam Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung. 

3. Bapak Dr. Nasir, S.Pd, M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.Ag., selaku Pembimbing I dalam 

penyusunan tesis ini. 

5. Bapak Dr. Imam Syafei, M.Ag., selaku Pembimbing II dalam penyusunan 

tesis ini yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi. 

6. SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak dan Seluruh 

Dewan Guru dan staf administrasi serta seluruh siswa yang telah memberikan 

bantuan yang tak ternilai. 

7. Seluruh teman-teman seperjuangan yang tak pernah berhenti selalu 

memberikan dukungan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan tesis 

ini. 

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang setimpal atas segala 

bantuan yang diberikan dan semoga tulisan ini bermanfaat. Amin... 

                                                                                 Bandar Lampung, Januari 2016  

                                                                            Penulis, 

 

                                                                              MANZULIN 

 

 




