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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
Tidak ada kata yang lebih pantas dan patut untuk penulis ucapkan kecuali pujian 

dan rasa syukur kehadirat Allah subh{a>nahu wata’la>, atas berkat rahmat, 

taufi>q,serta ‘ina>yah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Selanjutnya  

shalawat  dan  salam  semoga  selalu  dilimpahkan  Alla>h kepada Nabi dan Rasul-

Nya Muhammad shallallahu’alahi wasallam, penutup para Nabi, dan suri teladan 

terbaik sepanjang zaman, beserta sahabat dan keluarganya. 

Penulis  menyadari  sepenuhnya  bahwa  penyelesaian  tesis  ini dengan judul: 

“Studi Analisis Terhadap Ayat al-Qur’a>n yang Melegitimasi Pendapat „Umar 

bin Khattha>b” adalah  berkat pertolongan dari Alla>h subh{a>nahu wata’la> dan 

adanya bimbingan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak kepada 

penulis sejak awal memulai sampai ketahap penyelesaiannya. Rasanya mustahil 

karya ini akan dapat terwujud tanpa keterlibatan mereka. Untuk itu,  penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam 

penyelesaian tesis ini. Terutama ucapan do‟a dan terima kasih yang setinggi-

tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Nordin 

dan Ibunda Hadrah yang selalu dan tidak pernah lelah serta bosan mendo‟akan 

untuk kesuksesan dan keberhasilan bagi anak-anaknya. 

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak 

terhingga kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun 

tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini. Akan tetapi, karena keterbatasan 
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ruang dan waktu, tentu tidak semua nama mereka mungkin disebutkan satu per 

satu di sini. 

Pada kesempatan ini, ungkapan terima kasih secara khusus disampaikan 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Prof. Dr. Afrizal M, M.A. selaku Direktur Pascasarjana UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum 

Keluarga Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., MA. selaku pembimbing I dan 

Bapak Dr. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing II 

dalam menyelesaikan Tesis ini. 

5. Keluarga tercinta, khususnya Ibu Hadrah, Bapak Nordin orang tua 

penulis yang selalu mendo‟akan yang terbaik dalam proses penulisan 

tesis ini. 

6. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Kepada teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu melalui tulisan ini, hanya Allah subh{a>nahu 

wata’la> yang mampu membalas amal baik mereka semua. 

Atas bantuan dari pihak-pihak yang telah disebutkan di atas penulis 

berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik namun 
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penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan 

di sana sini dan sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat 

mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak yang berkesempatan 

membaca tesis ini demi kesempurnaan di masa yang akan datang. 

Akhirnya, penulis berdo‟a dan berharap kepada Allah subh{a>nahu wata’la> semoga 

tesis yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para 

pembaca umumnya. a>mi>n.       

Pekanbaru, 28 April 2019 

 

 

Syafi‟i 

NIM. 21790215755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


