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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, Puji syukur hanya untuk Allah S.W.T. shalawat serta 

salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai manusia 

rahmatanlil al-‘alamin. 

Pokok- pokok yang tertuang dalam skripsi  yang berjudul  “SURAT 

KETERANGAN AKTIF SHOLAT BERJAMA’AH  DARI MESJID 

SEBAGAI SYARAT NIKAH DI KUA KEC.KAMPA KAB.KAMPAR DI 

TINJAU DARI MASLAHAH”. Skripsi ini di susun dengan bantuan berbagai 

pihak. 

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusun hingga selesainya 

skripsi ini yaitu kepada : 

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada orang tua 

dan keluarga tercinta, yang telah member kasih sayang, dukungan moril, 

materil, serta do’a. ayahanda tercinta Muri, ibunda tersayang Roslinawati 

dan juga kepada kakakku Sintari Dewi, dan adikku Itra Zahra. 

2. Bapak Prof. DR. H. M. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA 

Riau dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA Riau. 

3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. H. Akbarizan, 

MA.,M.Pd. Bapak Dr. H. Mawardi Shaleh, MA selaku wakil dekan I. Ibu 

Dr. Hertina, M.Pd selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag 
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selaku wakil dekan III yang berkenan memberikan izin untuk penulisan 

skripsi. 

4. Bapak Haswir, M.Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag selaku ketua 

jurusan dan sekretaris jurusan Ahwal Al- Syakhshiyyah, serta bapak ibu 

dosen dan karyawan karyawati Fakultas Syariah dan Hukum yang telah 

Memberikan nasehat terbaik selama perkuliahan. 

5. Bapak Syafrinaldi, SH,MA selaku Penasehat Akademi yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan. 

6. Bapak Kamiruddin M.Ag  yang telah membimbing, mengarahkan, 

memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematik penulisan dan 

telah mengorbankan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini. 

7. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengelolah perpustakaan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memudahkan penulis 

dalam peminjaman buku referensi bagi penulis. 

Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta pengelolah perpustakan 

Fakultas Syariah dan hokum atas ilmu yang diberikan serta peminjaman 

buku sebagai referensi bagi penulis. 

8. Terima kasih kepada teman-teman yang penulis banggakan : 

Fajar ilham, Hijratul Awal, Rizda Yana, Sri Yuliana, Nurmala, Hamiza, 

Dian Fitri dan teman –teman lain yang tidak tertuliskan namanya, 

khususnya Muhammad Muslim yang secara tidak lansung telah 

memberikan motivasi dan semangat sekaligus menjadi inpirasi bagi 

penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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9. Kepada semua pihak yang tak tersebutkan, yang telah memberikan saran 

dan masukanya sehingga penulis skripsi ini terselesaikan. 

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka 

menjadi amal kebaikan di  sisi AIlah serta mendapatkan balasan yang lebih baik di 

dunia dan akhirat. 

Dan semoga skripsi ini dapat memberikan mamfaat bagi pembaca 

terutama bagi penyusun sendiri. Penyusun mohon maaf atas segala kekurangan 

yang ada serta mohon saran-saran yang konstruktif dari semua pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini. 
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