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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan

pada tubuh ini, sehingga penulisan tesis ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Di tengah-tengah

aktivitas yang padat menuntut untuk segera terselesaikan akhirnya tesis berjudul

“PEMBELAJARAN SENI BACA AL-QUR`AN DI UKM HIQMA UIN RADEN INTAN

LAMPUNG” ini dapat terselesaikan.

Penyelesaian tesis ini berjalan begitu lama dengan proses yang tersendat-sendat

dikarenakan begitu banyak aktivitas yang dijalani. Tidak terlepas peran serta dari orang-orang

disekeliling penulis. Oleh karena itu sebuah penghargaan yang luar biasa yang penulis

persembahkan kepada mereka.

Ucapan terimakasih kepada pembimbing Bapak Dr. H. Akmansyah, M.A dan Bapak Dr.

H. Imam Syafe’i, M.Ag yang telah bersedia meluangkan waktunya dan telah membimbing

penulis sampai selesainya tesis ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Rektor, Direktur dan Asisten

Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Ketua dan Sekretaris Program Studi

Pendidikan Agama Islam serta seluruh staf dan tenaga administrasi dan pengelola perpustakaan

Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Kepada para dosen, penulis tidak lupa ucapkan banyak

terimakasih atas transformasi ilmu dan nilai yang diberikan kepada penulis selama ini. Kepada

kawan-kawan PAI angkatan 2015, penulis juga ucapkan terimakasih atas kesediaannya berproses

dan berdialektika dalam pengembangan keilmuan baik didalam maupun diluar kelas. Secara

khusus, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada orang tua, mama ku tersayang

Mustawariah dan Ayah ku Sunaini, juga mertua ku Sukarmini, M.Pd.I., yang telah bersedia

dan ikhlas mendo’akan, mendidik sekaligus memberi masukan. Tak lupa penulis ucapkan
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terimakasih kepada suami ku tercinta Qomaruddin, S.Pd., yang telah memberikan motivasi

yang luar biasa, dukungan dari segala hal baik moril maupun materil, dan yang terakhir untuk

anakku yang ku sayangi Salman Fawwaz Al Bazziy yang selalu menjadi motivasi dan semangat

dalam menyelesaikan tesis ini.

Sebagai penutup, penulis sadar bukan berarti bahwa hasil studi ini sudah sempurna,

sekaligus waktu yang tersedia dalam penulisan ini. Sebagaimana pepatah mengatakan “tak ada

gading yang tak retak”. Untuk itu penulis sangat berharap kritik saran yang konstruktif dari

pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Atas kritik dan sarannya, penulis ucapkan terimakasih.

Semoga karya sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi kemajuan Pendidikan Islam, aamiiin.
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