
KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas 

segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya 

tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul: Tijauan Hukum Islam Terhadap Pandangan 

Masyarakat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Mengenai  

Pelaksanaan Foto Sebelum Penikahan (Prawedding). Shalawat serta salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu 

eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini. 

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam 

penulisan skripsi ini, tentu nya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun 

materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingga nya 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H Akhmad Mujahiddin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III, serta seluruh 

civitas akademik di lingkungan UIN SUSKA Riau. 

2. Bapak Dr, Drs. Hajar H, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I, 

Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III, serta seluruh civitas akademik di lingkungan Fakultas 

Syariah dan Hukum. 

3. Bapak Akmal Abdul Munir, Lc. M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ade 

Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Sekretaris jurusan Hukum Keluarga  
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4. Dr. Zulfahmi Bustami M,Ag selaku pembimbing skripsi yang telah banyak mamberikan 

bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis. 

5. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda, Drs. Syukri Syarif, 

yang penulis banggakan dan Ibunda tercinta, Mainizar, Kakak Melyana Ramadhani, Abang 

Rahmat Ilahi Lc, Adik tersayang Muhammad Alfath dan Balqis Hilyah Nafisah yang telah 

banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. 

6. Seluruh guru dan dosen yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat, serta dukungan kepada 

penulis. 

7. Ucapan terima kasih penulis kepada semua sahabat yang telah banyak memberikan bantuan, 

dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesasikan, terkhususnya seluruh 

kawan-kawan yang telah 4 tahun bersama-sama menuntut ilmu, Lokal AH C Hukum 

Keluarga Angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dan seluruh 

mahasiswa Hukum Keluarga Angkatan 2015. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan 

kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. 

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, 

semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin. 

Pekanbaru,  Maret  2019 
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