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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahhirobbil’alaminSegalaPujidanSyukurhanyamilik ALLAH 

SWT, yang telahmelimpahkantaufiqsertahidayahnyakepadasemuaMahkluknya, 

dengan taufiq dan hidayah dari ALLAH SWT, 

penulisbisamenyelesaikantugasakhiruntukmendapatkangelar Strata Satu (S1) pada 

Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawatdan SalamkepadaBagindaAlamNabi 

Muhammad SAW, semogaSyafaatdanpertolongannyakitadapatkan di 

YaumilMahsyarnanti, Amiin Yarabbal’alamiin. 

Untaian pepatah, Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada lautan yang 

tidak berombak, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Penulis menyadari 

bahwa tugas akhir dalam bentuk Skripsi ini jauh dari sempurna, masih ditemukan 

adanya kemungkinan terdapat kekurangan-kekurangan yang diakibatkan 

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Maka penulis terbuka jika ada 

kritikan dan saran dari pihak manapun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik. 

Penulis juga berharap semoga hasil dari jerih payah penulis bisa bermafaat dan 

menjadi sumber ilmu pengertahun bagi rekan-rekan mahasiswa hukum keluarga 

khususnya. 
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Skripsi ini penulis persembahkan kepada dua insan pilihan ilahi yang telah 

membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang yaitu kedua orang tua 

penulis AyahandaHasan Nusi dan Ibunda Nur Hasanah(Alm), dua insan inilah 

yang selalu doanya akan dikabulkan oleh allah dan kesuksesan yang penulis 

dapatkan hingga hari ini tidak luput dari doa mereka berdua. Kemudian skripsi ini 

juga penulis persembahkan kepada saudara-saudara penulis, Harmiati, 

Zakirman, Jawanis, Imam Mahzuki, Elvi Zahera,S.Ag, yang selalu memberi 

semangat dan menanyakan kepada penulis kapan penulis wisuda sehingga 

menjadi cambukan bagi penulis untuk  semangat menyelesaikan tugas akhir ini. 

Penulis sadari tanpa bantuan dan kerjasama yang telah diberikan oleh 

berbagai pihak Universitas maupun Fakultas Syariah dan Hukum, maka penulisan 

skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu izinkan penulis 

mengucapkan trimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. H. Mujahidin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya. 

2. Dr. Drs. H. Hajar Hasan, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau beserta jajarannya. 

3. H. Akmal Abdul Munir Lc, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau 

beserta jajarannya. 

4. Biro akademik dan kemahasiswaan baik Universitas, Fakultas dan 

Jurusan beserta jajarannya tanpa penuliskan sebutkan satu prsatu namanya. 
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5. Dr.  H. Helmi Basri, Lc. M.A selaku pembimbing skripsi yang sangat 

berjasa dalam penyelesaian skripsi penulis ini, semoga ALLAH 

memudahkan segala urusan bapak pembimbing. 

6. Haswir M.Ag, selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan 

motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan meningkatkan 

prestasi akademik, semoga ALLAH membalas kebaikan bapak dengan 

pahala yang berlipat ganda. 

7. Bapak/ Ibu Dosen, tanapa disebutkan namanya satu persatu semoga ilmu 

yang telah bapak/ibu berikan dibalas oleh ALLAH dengan balasan yang 

berlipat ganda di dunia dan di akhirat. 

8. Rekan HK B/2, seluruhnyatanpa disebutkan namanya satu persatu 

trimakasih atas motivasi dan dukungan yang selalu diberikan kepada 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

9. Rekan KKN Pulau Lawas, Rekan Magang PA BKN, Rekan Genk 

Kocak, tanpa disebutkan namanya satu persatu trimakasih atas motivasi 

dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

10. Sahabat seperjuangan:Amrizal, Gunawan, Sholah.R.P, Jodi, Raharjo, 

Azri, Habibullah, Yumna, Nila, Pattur, M.Badri, dan sahabat semuanya 

semoga kita semua menjadi insan yang berguana bagi Negara, Bangsa dan 

yang terpenting Agama. 
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11. .Terakhir kepada seluruh mahasiswa UIN SUSKA RIAU angkatan 2014 

semoga ALLAH mudahkan segala urusan kita, baik untuk keduniaan 

apalagi untuk kampung akirat, Amiin yarobbal’alamiin. 

 Meskipun ucapan ini tidak cukup untuk membalas semua yang telah 

diberikan kepada penulis, semoga allah membalasnya dengan balasan yang 

berlipat ganda. Amiin. 

 

       Pekanbaru, 28  Agustus  2018 

       Penulis  

 

  

        

     MUHAMMAD BADRIMAN 

     NIM.11421100476 

 

 

 

 

 


