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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, yang maha pengasih 

dan maha penyayang. Alhamdulillah mulai dari awal penulisan Tesis ini sampai 

dengan selesai masih dalam keadaan sehat wal’afiyat. Shalawat serta salam 

semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW 

yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap menuju alam yang 

penuh dengan cahaya iman dan Islam, memperjuangkan Agama Islam tanpa 

pamrih hanya semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah. 

Pada saat ini merupakan suatu kebahagiaan yang tersendiri dapat 

menyelesaikan studi di Bumi Lancang Kuning kota bertuah, menuntut ilmu demi 

Agama dan Bangsa. Hal ini adalah berkat jerih payah dan do’a Ayah-Ibu, terima 

kasih ku persembahkan untukmu Ayah dan Ibu, semua keberhasilan  yang ananda 

capai ini adalah berkat ridhomu, siang dan malam do’amu tiada henti- hentinya 

untukku, semoga Allah memberikan imbalan yang berlipat ganda, dan ananda 

selalu berdo’a agar dapat membalas jasa- jasamu. Semua itu tidak dapat di nilai 

dengan apapun, sekalipun dengan emas dan permata. Dengan selesainya Tesis ini 

yang berjudul: “INTENSITAS PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA 

PASIR UTAMA KECAMATAN RAMBAH HILIR TERHADAP 

MENJAGA KERAHASIAAN RUMAH TANGGA. 

Ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu  

dalam penulisan karya ilmiah ini kepada: 
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1. Ayahanda dan ibunda (Didi Suryadi &  Martiati) yang tercinta dan tersayang, 

yang telah berkorban banyak sehingga ananda dapat merasakan bangku 

perkuliahan serta manisnya ilmu pengetahuan. Semoga Allah selalu menjaga 

mereka dibawah naungannya dan Allah jualah yang akan membalas segala 

pengorbanan dan kasih sayang yang mereka berikan.  

2. Adik-adikku tersayang A.Suparman,Tri Oktaviani, Luthfi Khairul Amri, dan 

semua keluarga yang telah mendo’akan serta memberi motivasi semangat, 

sehingga ananda dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

3. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. 

4. Yang terhormat Direktur Fakultas Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, M.Ag 

5. Yang terhormat Bapak Dr.H.Zailani, M.Ag sebagai Ketua Prodi Hukum 

Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

6. Yang terhormat Bapak Dr.H.Hidayatullah Ismail, Lc, MA selaku pembimbing 

1 dan Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag selaku pembimbing 2 dalam menyelesaikan 

Tesis ini 

7. Yang terhormat kepada semua dosen-dosen yang telah memberikan ilmu-

ilmunya, semoga Ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang berkah 

8. Ucapan terima kasih yang tak terhingga pula kepada seluruh Bapak dan Ibu 

Staf kepegawaian yang telah banyak membantu  

9. Begitu pula ucapan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Al- Jami’ah 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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10. Dan ucapan terima kasih buat teman-teman Prodi Hukum Keluarga 

seperjuangan yang telah banyak membantu dan menyemangati.  

Demikian yang dapat disampaikan, kepada semua keluarga dan sahabat-

sahabat yang belum tersebut namanya  saya mohon ma’af, yakinlah kalian semua 

ada didalam lubuk hatiku. Dengan harapan semoga jasa semua pihak yang telah 

banyak membantu, kelak mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.. 

Amiin ya Rabbal ‘alamiin… 

 

  Pekanbaru,     Juni 2018 
              Penulis 
 
 
    Neneng Ria Mulyati 
    NIM. 21692204577 

 

 

 

 

 

 

 


