
KATA PENGANTAR 

 

   Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian yang 

berjudul : FUNGSI DAKWAH PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH  SABILIL 

MUTTAQIEN TERHADAP PERKEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM GISTING 

BAWAH KABUPATEN TANGGAMUS. 

   Shalawat dan salam disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi 

suri tauladan yang sangat baik dalam mengatur tatanan hidup. 

   Penulis menyusun Tesis ini, sebagai bagian persyaratan untuk menyelesaikan 

pendidikan pada Program Pascasarjana pada Program Studi Ilmu Dakwah, IAIN Raden Intan 

Bandar Lampung dengan Konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam. 

   Dalam upaya penyelesaian ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan 

dari berbagai pihak, maka secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada : 

1. Ummi Siti Masuro dan Abi Jalaluddin tercinta, yang telah mendidik, menyayangi serta 

mengarahkan penulis sejak dari kandungan sampai sekarang ini. Ucapan terimakasih tak 

terhingga kepada beliau berdua semoga Allah SWT senangtiasa menyayangi beliau dan 

mendapatkan beliau berdua pada kedudukan  orang-orang yang mulia yang diridhoi-Nya 

Amin. 

2. Ayunda tercinta Istiqomah yang senangtiasa memotivasi dan mendoakan penulis. 

3. Adinda tersayang Jamilah yang sekarang sedang menempuh bangku kuliyah S1 di IAIN 

Raden Intan Lampung, Fatimah Azahra yang sedang belajar di SMA Negri, Mutmainah 

yang sedang belajar dimadrasah Ibtidaiyah, Zakiyah dan ananda Lukman Hakim yang 

sekarang belajar di Madrasah Sanawiyah Al-Hikmah yang menemanai juga menyuport 

sehingga terselesaikannya Tesis ini. 



4. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, MA. Ag, Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Raden 

Intan Bandar Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menyelesaikan penelitian ini. 

5. Bapak Prof Dr. H. Bahri Ghozali, MA dan Bapak Dr. Jasmadi, MA., selaku Pembimbing 

yang telah menyediakan waktu dan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan, 

memotivasi dan mencurahkan ilmunya kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat 

selesai. 

6. Bapak Drs. Hasan Mukmin, M.Ag Ketua Prodi Ilmu Dakwah Program Pasca Sarjana 

IAIN Raden Intan Bandar Lampung, yang juga telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. 

7. Bapak Dosen dan seluruh Karyawan pada Program Pasca Sarjana IAIN Raden Intan 

Bandar Lampung, yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka 

pengumpulan data penelitian ini. 

8. Dewan Asatidz dan Asatidzah  Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien 

Gisting dan pengasuh pondok putri ustdzah Oktri, ustdzah Dwi, ustdzah Rini, ustdzah 

Erminah , Ustadzah Ira serta Ummi Husnah dan Ibu Lastri, serta para praktisi ortom 

Muhammadiyah yang selalu menjadi patner dakwah penulis untuk bersama menegakkan 

dinul Islam dibumi Allah ini, semoga kehadiran Tesis ini bias menambah rujukan untuk 

berdakwah. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan disana-sini, disebabkan 

keterbatasan kemampuan ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Untuk itu kepada 

pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya sehingga penelitian ini akan 

lebih baik dan sempurna. 



  Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini betapapun kecilnya, kiranya dapat 

memberikan masukan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam di abad 

modern ini, terutama dalam menunjang Dakwah Islam. 

      Bandar Lampung, 22 Juni 2016 

        Penulis 
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