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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan

rahmat  dan hidayah-Nya, serta memberikan kesempatan sehingga penulis dapat

menyelesaikan tesis ini.  Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan  kepada

Nabi Besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak.

Tesis ini berjudul “GURU PROFESIONAL PERSFEKTIF KI HAJAR

DEWANTARA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERKEMBANGAN

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA. “  Guna memenuhi persyaratan

untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam pada program Pasca Sarjana

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan tesis ini, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak

terdapat kekurangan dan kesalahan, karena keterbatasan pengetahuan dan

pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka

sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca

sekalian untuk kesempurnaan tesis ini di masa yang akan datang.
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Selain itu, dalam menyusun tesis ini penulis banyak mendapat bantuan,

dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis

memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Idham Khalid, M.Ag selaku Direktur Program Pasca

sarjana UIN Raden Intan Lampung.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Asrori M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan

Agama Islam Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Prof. Dr. IdhamKhalid, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang

selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.

4. Bapak Dr. Nasir, S.Pd, M.Ag selaku dosen pembimbing II, yang telah

memberikan saran dan bimbingannya, sehingga penulisan tesis ini dapat

terselesaikan.

5. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan perpustakaan dan Keguruan

UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan

peminjaman literatur kepada penulis didalam penyelesaian penulisan tesis

ini.

6. Seluruh Dosen Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung yang

telah memberikan pengetahuan, pengalaman, motivasi,dan membimbing

penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
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7. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu

yang telah berjasa membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dari semua pihak tersebut mendapatkan pahala

dari Allah SWT. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon taufiq dan hidayah

serta ampunan-Nya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi kita

semua. Aamin…

Bandar Lampung, 08 September 2017
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