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KATA PENGANTAR 

Segala puja-puji syukur pada Allah swt., atas rahmat dan hidayahNya 

sehingga Disertasi ini bisa terselesaikan dengan baik, yang diberi  judul 

“Konstruksi Sakinah Mawaddah Rahmah Dalam Perkawinan (Studi Analisis 

Pemikiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar). Shalawat serta salam selalu 

tercurah kepada junjungan alam nabi Muhammad saw. 

Inspirasi menulis Disertasi yang berjudul “Konstruksi sakinah mawaddah 

rahmah dalam perkawinan (studi analisis pemikiran Buya Hamka dalam Tafsir al-

Azhar)”   berawal dari fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya rumah 

tangga umat Islam. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

perubahan realita kehidupan semakin cepat dan kompleks menimbulkan beberapa 

dampak negatif semakin menekan; stress, kecemasan, depresi, emosi negatif, 

sedih, marah, kecewa, putus asa,  termasuk tindakan kriminal lainnya yang tidak 

lagi terkontrol dengan baik seperti kekerasan dalam rumah tangga, meningkat 

angka perceraian, dekadensi moral, termasuk anak-anak yang ikut menanggung 

beban orang tua. Rumah tangga merupakan tempat untuk mengendalikan semua 

problema kehidupan, jika kehidupan rumah tangga baik maka akan melahirkan 

generasi unggulan, namun jika tidak, inilah persoalan kehidupan. Temuan 

penelitian dalam tulisan ini sangat diharapkan, dan berkontribusi dalam 

menyelesaikan berbagai fenomena kehidupan rumah tangga.  

Proses penyelesaian Disertasi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai 

kalangan. Penulis ucapkan terima kasih atas segala motivasi,  bimbingan, arahan 

dan  bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak, antara lain : 

1. Ayahanda dan Ibunda H. Muslim dan Fitrianis, yang selalu mendoakan, 

memotivasi  penulis untuk senantiasa melakukan segala sesuatu lebih baik.  

2. Kementerian Agama, yang telah memfasilitasi dalam mewujudkan impian 

untuk mengeyam pendidikan di  Prodi Hukum Keluarga pada  Program 

5000 Doktor Angkatan tahun 2016.  

3. Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, MAg. Rektor Universitas Islam Negeri 

(UIN) Sulthan Syarif Kasim Riau. Sekaligus Co-Promotor Disertasi 

penulis.  
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4. Prof. Dr. Afrizal, MA. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

(UIN) Sulthan Syarif Kasim Riau  

5. Prof. Dr. H. Alaiddin Koto MA. (Promotor ). Dan Prof. Dr. Akhmad 

Mujahidin, M.Ag Co-Promotor), yang senantiasa memotivasi dan 

memberikan arahan, bimbingan yang berkontribusi dalam penulisan 

Disertasi khususnya,  dan pelajaran bermakna yang  tak terlupakan 

sepanjang hayat.  

6. Semua dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Syarif 

Kasim Riau yang telah berkontribusi dalam dunia akademis khususnya 

bagi penulis.  

7. Semua karyawan dan staff civitas akademika Pascasarjana Islam Negeri 

(UIN) Sulthan Syarif Kasim Riau  penuh dengan keramahan,  melayani,  

dan memfasilitasi kebutuhan  sehingga terselesainya disertasi ini. 

8. Teristimewa buat suami Miftah Ulya, S.Th.I, MA yang senantiasa 

bersabar, setia menemani penulis dalam suka maupun duka  selama proses 

perkuliahan sampai terselesaikan Disertasi ini. Tersayang ananda : Afifah 

Luthfiatul Ulya, M. Kanzu Muttaqi Ulya, M. Dzaki Zein Ulya, Zidan Syah 

Ulya. Hidup ini terasa indah bersama kalian.  

9. Terima kasih juga buat adinda Abdus Salam, S.HI. dan Rahmatus Saidah, 

S.IQ., M.IQ.  

10. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana  khusus Hukum  Keluarga 

program 5000 Doktor Tahun 2016; Ibu Syamsiyah Nur, Bu Misra Netti, 

Pak Yusrial, Pak M. Ihcsan, Pak Badrudin, Pak Isnadul Hamdi, Pak Nur 

Cahyono, Pak Syamsi Yusrizal, Pak Thoat Setiawan, Pak Indra Syahbana, 

Pak Husni Fuadi. Pak Junaidi, Pak Muhammad April, Pak Arisman, Pak 

Muhammad Sobri, Pak Maswir, pak M. Faisol, pak Nur Cholis, Pak Johar 

Arifin, Pak Jon Aprizal, pak Firman Saputra, Pak Zuhri albajuri, Tuan 

guru Muhammad Yusran. Perjuangan penyelesaian  sampai titik akhir 

bersama Bapak Doktor Saifunnajar, penulis banyak belajar dan mengambil 

pelajaran, semoga senantiasa dimudahkan dalam setiap urusannya.  
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11. Pihak–pihak yang tidak tersebutkan  satu persatu,  ikut memberikan 

bantuan yang konstruktif  selama menjalani perkuliahan di Universitas 

Islam Negeri (UIN) Sulthan Syarif Kasim Riau  

Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat 

ganda, Amiiin ! 

Penulis  mohon maaf atas ketidaksempurnaan Disertasi yang hadir di 

tengah pembaca, akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon  hidayah dan 

inayah, dengan harapan  Disertasi ini berkontribusi dalam pengembangan 

khazanah keilmuan khususnya kehidupan keluarga.  

 

Pekanbaru, 30 November 2018 

Penulis 
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