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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha 

penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beriring salam penulis panjatkan 

kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusi menuju 

kebaikan. 

 Skripsi ini dengan judul “Membangun Hubungan Antara Mediator Dan 

Para Pihak dalam Mediasi Untuk Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama 

Rengat Kelas I B Indragiri Hulu” adalah sebagi syarat untuk mendapat gelar 

sarjana pada jurusan Bimbingan dan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN SUSKA RIAU. Skripsi  ini telah saya susun dengan maksimal 

dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat melancarkan 

pembuatan skripsi ini. Untuk itu, saya menyampaikan banyak terimakasih pada 

seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini. 

 Terlepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada 

kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena 

itu dengan tangan terbuka saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca 

agar saya dapat memperbaiki skripsi ini. 

 Akhir kata saya berharap semoga skripsi ini, tentang membangun 

hubungan antara mediator dan para pihak dalam mediasi untuk mengatasi 

perceraian dapat bermanfaat maupun inpirasi terhadap pembaca. Selain itu penulis 

mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU 

dan pembantu Rektor I, II, dan III beserta Civitas Akademik. 

2. Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Mardhiah Rubani, M.Si selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Islam, dan Ibu Listiawati Susanti, MA Sekretaris Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Islam 

4. Dr. Yasril Yazid, MIS  selaku pembimbing I dan Bapak Rahmad, M.Pd 

selaku pembimbing II yang telah memberi banyak masukan, bimbingan 

dan pengarahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan 

Skripsi dari awal sampai akhir. 

5. Ibu Listiawati Susanti, MA selaku Penasehat Akademik penulis yang telah 

memberikan nasehat, motivasi selama penulis menjalani peroses 

perkuliahan. 

6. Seluruh Dosen-dosen dan Staff Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan 

komunikasi yang telah mendidik penulis. 

7. Seluruh keluarga besar tercinta, khususnya Ayah dan Ibu : Dahlan dan 

Marlina, adikku tersayang Israq Kumala Yani, Amrizal Mardan dan Andre 

Sapbirin, yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan semangat 

kepada penulis dalam mencapai cita-cita. 

8. Sahabat-sahabatku, yang selalu memberikan motivasi dan semangat 

kepada penulis, serta teman-teman seperjuangan di jurusan Bimbingan dan 

Konseling Islam angkatan 2014 khususnya lokal A dan juga lokal B yang 

tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas 

motivasinya.  

 

Pekanbaru, 04 Juli 2018 

 

 

 

         Dharma Fadillah 


