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KATA PENGANTA

بسم هللا الرحمن الرحیم

والصالة والسالم على رسول هللا سیدناومولنا والشكر ومن محمد وعلى الھ وصحبھالحمد
والھ ...اما بعد

Alhamdulillah rasa puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah

SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada penulis, sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar

Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sumber kebenaran,

semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya..Aamiin.

Skripsi ini berjudul “Peran Ninik Mamak Sebagai Hakam Dalam

Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Desa Kepenuhan Timur, Kec.

Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam”, hasil karya

ilmiyah yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan untuk mencapai

gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Suska Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini ucapan terima kasih yang tidak terhingga

penulis ucapkan untuk kedua orang tua tercinta, yaitu (alm) H. M.Yusuf, semoga

ayahanda berada disisiNya dan tempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya, Ibunda

Hj. Badariah semoga senantiasa dikaruniai kesehatan dan keimanan beserta seluruh

anggota keluarga besar saya yang tak pernah lupa mendo’akan penulis, memberi
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motivasi, mencurahkan cinta, kasih sayang dan perhatian siang dan malam, sehingga

penulis dapat meraih cita-cita mulia untuk menjadi seorang hamba yang berilmu

pengetahuan.

Di dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan dan bimbingan

dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU

beserta WR I, II dan III yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk

menuntut Ilmu di perguruan tinggi ini.

2. Bapak Prof. DR. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari’ah

dan Hukum serta pembantu Dekan I, II dan III .

3. Bapak Haswir, MA dan Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag, selaku ketua jurusan

dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak menyumbangkan

ilmu, waktu, bimbingan dan motivasi yang selalu diberikan.

4. Bapak Syafrinaldi, SH, MH, selaku Penasehat Akademis penulis.

5. Bapak Mohd. Kastulani, SH, MH, selaku pembimbing skripsi yang telah

meluangkan waktu serta memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi

sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum, terutama dosen Jurusan

Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah), terima kasih atas ilmu yang telah
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diberikan kepada penulis semoga mendapat keberkahan dan dapat penulis

amalkan.

7. Bapak Kepala Perpustakaan UIN SUSKA RIAU dan Bapak Kepala

Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta staff yang telah melayani

dan memberikan bantuan menyediakan buku-buku yang diperlukan dalam

penyelesaian skripsi ini.

8. Serta untuk teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga angkatan

2013, khususnya AH2 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima

kasih atas bantuan teman-teman semua, karena kalian memberikan semangat

dan dorongan kepada penulis, dan tidak lupa untuk Broo Kawaaa dan Djaroed

yang selalu membuat tawa dan bahagia dikala galau dalam menulis. Semoga

amal kebaikan kalian mendapat balasan dari Allah SWT, serta kebahagiaan

dan kesuksesan selalu mengalir dalam hidup kita. Aamiin..

Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan

bagi pembaca umumnya dan dapat memberikan sumbangan fikiran dalam dunia

pendidikan.

Pekanbaru,  22 November 2017

Penulis,

Muhammad Arifin Yusuf

NIM : 11321101740


