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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang tetap memberikan 

taufik dan hidayah-Nya serta nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan 

kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang merupakan 

seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya mina azh-zhulumati ila an-

nur. 

Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Penerapan Konsep Wali „Adil Pada Perkawinan menurut Mazhab 

Syafi‟i  Di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan”. Untuk 

memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap strata satu (S1) 

pada jurusan Akhwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah UIN Suska Pekanbaru. 

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta 

bimbingan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, 

baik itu secara moril maupun materil. Karena itu pada kesempatan kali ini penulis 

mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada: 

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Saeruddin Purba dan 

Ibunda Almarhumah Nur’aini  dan segenap keluarga yang telah memberikan 

semangat, dorongan  serta do’a untuk penulis hingga selesainya skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau 

besertastaf-stafnya. 

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA. M. Pd, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau. 

4. Bapak Haswir, M.Ag Selaku Ketua Jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah dan 

Bapak Drs. Zainal Arifin. M.Ag Selaku Sekretaris Jurusan yang telah 
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memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi 

ini. 

5. Bapak Prof. Dr. Alaiddin Koto, M.A selaku Penasehat Akademik. 

6. Bapak M. Ihsan, M.A selaku pembimbing skripsi, yang telah membimbing 

dan mengarahkan skripsi penulis. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan serta mendidik penulis selama berada dibangku kuliah. 

8. Kepala perpustakaan beserta karyawan yang telah memberi pelayanan dan 

memberi berbagai fasilitas literatur sebagai sumber pengumpulan data 

pendukung dalam penelitian ini. 

9. Kepada KUA Kelurahan Pasar Kotanopan yang telah memberikan waktu dan 

kesempatannya dalam membantu penulis mengumpulkan data-data penelitian 

ini. 

10. Kepada Ustadz dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Pasar Kotanopan yang telah 

meluangkan waktunya dalam proses wawancara. 

11. Kepada Masyarakat Kelurahan pasar Kotanopan yang membantu penulis 

dalam pengisian Angket. 

12. Kepada Kepala Desa beserta keluarga besar Desa Rimba Seminai, Kecamatan 

Rakit Kulim, Kabupaten Indra Giri Hulu yang telah membantu penulis dalam 

menjalani tugas Kuliah Kerja Nyata. 

13. Terima kasih juga diucapkan terkhusus kepada sahabat Ibarahim SH dan 

Hasmiati SH, yang selalu meluangkan waktu, menyumbangkan fikiran, 

mendukung serta memotivasi penulis hingga sampai selesainya penelitian ini. 

14. Dan juga teman-teman seperjuangan JurusanAkhwal Al-Syakhshiyah, temam-

teman magang, KKN, teman-teman Almamater Alumni Pontren 

Musthafawiyah dantidak terkecuali kepada pihak yang telah memberi bantuan 

dan motivasi.  
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Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga amal 

kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal 

dari Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat buat kita semua. 

Amin ya Robbal ‘alamin. 

 

          Pekanbaru, 18 November 2016 
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