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Dengan mengucapkan Alhamdulillah, rasa puji dan syukur yang sedalam –

dalamnya penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT. Shalawat dan salam semoga 

untuk baginda Nabi Muhammad SAW.  Skripsi ini berjudul: Analisis Terhadap 

Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hukum Wanita Muslimah 

Memperlihatkan Auratnya Kepada Wanita Non Muslimah. Dengan penuh 

rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan segenap terima kasih kepada:  

1. Khususnya, Allah SWT yang senantiasa mendengarkan keluhan 

hambaNya dalam setiap permohonan doa yang selalu penulis luahkan di 

saat sujud menghadap-Nya. 

2. Spesial untuk kedua orang tua saya, ayahanda Khairul Amri dan ibunda 

tercinta Jalita dan suamiku tersayang Dinal Khairi, dan seluruh keluarga 

yang selalu mendoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini dan tidak pernah lelah mendukung penulis agar tetap semangat dalam 

menjalani kehidupan ketika jauh dari mereka. 

3. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, M.A Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, Selaku Dekan Fakultas 

Syariah dan Hukum serta  wakil dekan I, II, dan III. 

5. Bapak Haswir, M.Ag Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak 

Drs. Zainal Arifin M.Ag, Selaku Sekretaris Jurusan yang telah 

mempertimbangkan pembahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini. 
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6. Ibunda dosen Mardiana, M.A, yang senantiasa meluangkan waktunya 

untuk membimbing penulis mengerjakan skripsi ini dengan sepenuh hati. 

7. Pimpinan Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Fakultas Syari`ah 

dan Hukum. 

8. Bapak Ahmad Adri, M.A yang telah memberi motivasibdukungan dan 

arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi. 

9. Bapak, Ibu, Saudara/I, kerabat dan teman-teman seperjuangan Hukum 

Keluarga angkatan 2013 yang telah menemani selama lebih kurang empat 

tahun, selanjutnya teman-teman Abituren angkatan 60 yang tak luput 

dalam ingatan, dan teman-teman diperumahan Astakarya blok I no 4, serta 

semua pihak yang memberikan jasa dan bantuan baik dalam bentuk moril 

maupun materil. 

Terimakasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang 

diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. 

Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, penulis panjatkan do’a semoga 

Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal 

jariah yang tidak pernah surut mengalir pahalanya. Mudah-mudahan skripsi ini 

bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Aamiin.  
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