KATA PENGANTAR

Bismillahi ar-rahman ar-rahim. Dengan segala kerendahan hati, saya
mengucapkan syukur Alhamdulillah, kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat
dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Penyelesaian disertasi
yang berjudul Pengaruh Globalisasi Budaya dan Pemberdayaan FELDA terhadap
Akhlak Remaja Muslim Di Kuantan-Pahang-Malaysia ini dimaksudkan untuk
memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar doktor dalam bidang
Pengembangan Masyarakat Islam pada Program Pascasarjana IAIN Raden Intan
Lampung.
Dengan selesainya penulisan disertasi ini, saya ingin menyampaikan
penghargaan dan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada semua pihak, baik
perseorangan maupun lembaga, yang melalui satu dan lain cara telah ikut berjasa
dalam proses penyelesaian studi doktoral saya.
Pertama sekali, ucapan terima kasih saya lantunkan kepada kedua-dua
ayahbunda; Hj. Jaafar @ Ramli bin Teh dan Hajjah Nafisah binti Zakaria. Ayah
bundalah yang telah membawa saya hingga ke tahap ini berkat kesabaran,
ketulusan dan kegigihan yang ayahbunda teladankan. Terima kasih atas segala
doa dan kasih sayang yang selalu dicurahkan untuk ananda.
Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada Rektor
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, Prof. Dr. H. Moh.
Mukri, M. Ag, Direktur Program Pasca Sarjana Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag,
Wakil Direktur Program Pasca Bidang Akademik Prof. Dr. H. Sulton Syahrir,
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M.Ag dan Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) PPs Dr. H. Hasan
Mukmin, M.Ag, serta Mantan Direktur Pasca Sarjana Prof. Dr. H. Muhamad
Nasor, M.Si, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk merajut
untaian ilmu di kampus ini.
Dengan ikhlas, dari lubuk hati yang paling dalam, jutaan terima kasih saya
ucapkan kepada pembimbing saya Prof. Dr. H.A. Fauzie Nurdin, M.S, Dr. Abdul
Syukur, M.Ag dan Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag atas bimbingan, teguran,
perhatian dan nasehatnya saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Saya sangat
beruntung mendapat pembimbing yang sabar dan banyak memberikan kritikan
yang konstruktif dalam perjalanan akademik saya. Rasanya saya tidak akan
mampu membalas hingga ke akhir hayat. Sekali lagi, Terima kasih.
Saya juga mengucapkan terimakasih kepada pihak Kolej Antarabangsa
IKIP dan Yayasan Pahang atas bantuan fizikal dan moral sepanjang perjalanan
akademik ini.Tidak ketinggalan pula terima kasih ini saya ucapkan yang setinggitingginya kepada Dr. Syafrimen, M.Ed dan Ibdal, M.Sc serta rakan-rakan atas
sokongan semangat dan bantuan keuangan dalam menjalani pendidikan hingga
menyelesaikan disertasi Doktor ini.
Akhir sekali, penghargaan yang tidak ternilai buat isteri yang dikasihi
Sakinah binti Mokhtar dan anak-anak; Amjad Ahmad, Anwar Humaididan Sarah.
Sepanjang kebersamaan, sepanjang meluahnya tawa dan air mata, sepanjang itu
pulalah mereka memberikan dukungan, mereka mampu bertahan untuk menemani
dan memahami. Kasih dan sayang yang tidak bertepi itulah yang membuatkan
saya mampu menyelesaikan disertasi ini. Atas segalanya, saya hanya dapat
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menyatakan rasa kagum dan terima kasih yang tak berhingga. Ini adalah kejayaan
kita semua – keluargaku hingga ke akhir hayat.
Saya telah berusaha gigih, namun itu tidak berarti disertasi ini sempurna.
Kalau lebih puji bagi Allah, kalau lemah, itu adalah kelemahan saya sendiri. Allah
Maha Sempurna lagi Maha Mengetahui.

Bandar Lampung, April 2016

Azhar bin Jaafar @ Ramli
NPM : 1403030006
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