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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur dipanjatkan ke 

hadirat Ilahi, Tuhan semesta alam serta selawat dan salam ke atas jujungan besar 

Nabi Muhammad SAW, kaum keluarga dan sahabat-Nya. Alhamdulillah, 

bersyukur penulis yang tidak terhingga kepada-Nya karena dapat menyelesaikan 

tugas ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari bahwa ternyata tugas 

penyelesaian skripsi yang berjudul “TINJAUAN FIQIH SIYASAH 

TERHADAP IMPLEMENTASI GERAKAN MAGRIB MENGAJI BAGI 

REMAJA KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN TUALANG SIAK 

SRI INDRAPURA”, harus melalui berbagai tantangan dan cabaran yang 

merupakan perjuangan mujahadah yang harus ditempuh oleh yang digelar 

mahasiswa. Usaha ini harus penulis akui sebagai perjuangan fisik dan  mental 

yang sangat mencabar, namun berkat pertolongan-Nya jualah penulis berjaya 

selesaikan penulisan skripsi ini. 

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan 

semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui 

karya ini penulis menyampaikan terimakasih  yang tidak terhingga kepada : 

1. Yang aku sanjungi dan hormati ayahanda tercinta Drs Khairuddin, ibunda 

yang teramat ku kasihi Dra Sri Mahyuni, dan adik-adik yang senantiasa 

memberi dukungan terhadap abangmu ini, Hidayat, Siti Sahara, serta seluruh 

keluarga besar yang dengan tulus dan ikhlas serta segala pengorbanan  cinta 
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dan doa yang telah diberikan kepadaku dengan kesabaran, ketabahan dan 

kasih sayang tidak putus dalam mendampingiku dengan  kata-kata semangat 

dan motivasi serta mendoakan kebahagiaanku. Semuanya tidak bisa 

digantikan dengan apapun semoga Allah memberikan rahmat dan kasih 

sayang kepada mereka. Aamiin. 

2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, MA., selaku Rektor UIN SUSKA Riau 

dan seluruh civitas akademika Uin SUKA Riau. 

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.  

4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Seketaris Jurusan 

Hukum Tatanegara Islam yang telah mempermudahkan urusanku dalam 

menyelesaikan pengurusan skrispsi ini.   

5. Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Zulfahmi 

Bustami, M.Ag. selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu 

memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak dari awal sampai selesai 

karya ilmiah ini. 

6. Kepada semua dosen Fakultas Syari’ah yang telah membekali ilmu sejak 

semester pertama hingga akhir, seluruh karyawan atau karyawati Fakultas 

Syariah, Perpustakaan UIN SUSKA, dan Perpustakaan Fakultas serta 

Perpustakaan lainnya yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik 

mungkin. 

7. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah mendampingi dan membantu yaitu 

Kak Yola Novela S.Ikom, Hamidum Majid, Elvina Dian Oktari, Eky 
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Putrawani, Risky Ikhsan Fajar dan teman-teman yang tidak dapat kusebutkan 

satu persatu.  

8. Perlu lembar yang lebih luas untuk nama yang tak tertuliskan, bukan maksud 

hati untuk melupakan jasa kalian semua. Tiada kata yang pantas penulis 

ucapkan selain terimakasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT 

membalasnya jasa dan budi kalian dengan balasan yang berlipat ganda, Amin. 

9. Akhir kalam, hanya ucapan Jazakumullahu Khairan Katsiran dapat penulis 

ucapkan, kepada Allah SWT jualah penulis kembalikan. Semoga Allah SWT 

memberkati karya ini, menjadi amalan akhirat kelak dan bermanfaat bagi 

pembaca.Amin Yaa Rabbal’ Alamin. 

 

Pekanbaru, November 2018. 

Penulis, 

 

           

          ILYAS 


