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KATA PENGANTAR 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt., yang 

telah memberikan curahan rahmat dan nikmat yang tidak terhingga kepada 

penulis. Kemudian shalawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda 

Rasulullah saw. penutup para Nabi, dan suri teladan terbaik sepanjang zaman. 

Akhirnya dengan pertolongan serta izin dari Allah Swt. penulis dapat 

menyelesaikan Tesis ini dengan judul : “Jabatan dalam Alquran (Perspektif 

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)” 

Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak akan terwujud dan terselesaikan 

dengan baik sesuai dengan harapan tanpa adanya bimbingan dan dorongan serta 

motivasi dari berbagai pihak kepada penulis sejak awal memulai sampai ke tahap 

penyelesaiannya. Do’a dan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis 

sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Edi dan Ibunda Ermariani 

yang tidak pernah lelah dan bosan mendo’akan untuk kesuksesan dan keberkahan 

bagi anak-anaknya.  

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang 

tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril 

maupun materil. Akan tetapi, karena keterbatasan ruang dan waktu, semua nama 

mereka tidak mungkin disebutkan satu per satu di sini. 
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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. Nurfaizal, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. 

Zailani, M.Ag. sebagai pembimbing II dalam menyelesaikan Tesis ini. 

5. Keluarga tercinta, khususnya Noveki Yona Fariska, Amd.Kep., istri 

penulis yang selalu setia dan sabar dalam membantu penulis dan buah 

hati tercinta, Aisyah Fathiya Inara sebagai motivator dalam hidup 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 yang mampu 

membalas amal baik mereka semua.  

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan 

masih banyak terdapat kekurangan di sana sini. Untuk itu, penulis sangat 

mengharapkan masukan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan di masa 

yang akan datang. 



iii 
 

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini memberikan 

manfaat bagi kita dan bisa menggugah hati kita untuk mengamalkan kandungan 

Alquran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. 

       

Pekanbaru, 27 Januari 2019 
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