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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

 

Allahuakbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kita 

kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunianya terutama telah 

memberi nikmat kesempatan serta kesehatan sehingga penulis dapat kekuatan 

untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PERNIKAHAN 

TANPA IZIN MAHKAMAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI 

KASUS DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH TANAH MERAH 

KELANTAN MALAYSIA)”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan 

kepada junjungan besar, suri tauladan ummat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW 

beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-Nya, dengan lafazh: 

اللهن صلى و سلن وبارك على سيدنا هحود وعلى اله وصحبه اجوعين, السالم 

 عليك يا رسىل هللا.
 Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan 

syafa’at beliau di hari akhirat kelak. Amin. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih ada banyak 

kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, kalau terdapat kebenaran dalam 

skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam 

skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Kritikan 

dan saranan dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan. 

Berbagai kendala dan hambatan turut mewarnai, penulis merasa terhutang budi  

dan dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga selesai yaitu kepada: 
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1. Orang tuaku iaitu ayahanda tersayang yang dikasihi dan dihormati Abdull 

Fatah Bin Mat Diah, dan ibunda tersayang yang teramatku sanjungi 

Mazenah Binti Mat Taib yang tidak putus-putus mendoakan anakanda. 

Moga Allah sentiasa memberkati dan merahmati mereka, Amin. 

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

Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, MA., M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah 

dan Ilmu Hukum. Bapak Dr. H. Mawardi M Shaleh, Lc, MA selaku wakil 

dekan I, ibu Dr. Hertina, M.Pd selaku wakil dekan II, bapak Dr. Zulkifli, 

M.Ag selaku pembantu dekan III yang telah bersedia mempermudah 

penulis dalam penulisan ini. 

4. Bapak Haswir, M.Ag dan Bapak Zainal M.Ag selaku Ketua dan Seketaris 

Jurusan Hukum Keluarga yang telah mempermudahkan urusan dalam 

menyelesaikan pengurusan skripsi ini.  

5. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak M. Ihsan, 

M.Ag. selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu memberi 

bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya 

ilmiah ini. 

6. Kepada semua dosen Fakultas Syari’ah yang telah membekali ilmu sejak 

semester pertama hingga akhir, seluruh karyawan atau karyawati Fakultas 

Syariah, Perpustakaan Uin Suska,dan Perpustakaan Wilayah serta 

Perpustakaan lainnya yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan 

sebaik mungkin.  
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7. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah mendampingi dan membantu 

iaitu Nurul Rabiatul Adawiyah,  Nasuha,Amirul Amin, Fidaie, Muzakkir, 

Yuswira,  Farah Farmieza, Nurul Jannah, Syarin dan Syed, Nazreen dan 

teman-teman yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.  

8. Perlu lembar yang lebih luas untuk nama yang tak tertuliskan, bukan 

maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Tiada kata yang pantas 

penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga 

Allah SWT membalasnya jasa dan budi kalian dengan balasan yang 

berlipat ganda, Amin. 

Akhir Kalam, hanya ucapan Jazakumullahu Khairan Katsiran dapat 

penulis ucapkan, kepada Allah SWT jualah penulis kembalikan. Semoga Allah 

SWT memberkati karya ini, menjadi amalan akhirat kelak dan bermanfaat bagi 

pembaca. Amin Yaa Rabbal’ Alamin.     

 

 

 

Pekanbaru,      April 2018                                                                                  

Penulis,  
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