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+KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran llah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan nikmatnya kepada kita sema, sehingga dapat menuntunan penelitian 

ini.penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian ini. Shalawat dan salam tidak 

lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah 

bertujuan untuk merubah akhlak manusia menjadi akhlak yang mulia dan terpuji. 

 Sungguh anugrah yang besar bagi penulis. Suatu tugas yang tidak ringan 

yang harus penulis selesaikan dengan seluruh kemampauan dan kekuatan yang 

ada, demgan melalui banyak halangan dan rintangan, penuh kesukaran, 

membutuhkan kesabaran, ketabahan, ketekunan, dan pengorbanan yang dalam. 

Sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan study di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim ( UIN SUSKA ) untuk meraih gelar sarjana hukum ( 

SH). Walaupun demikian penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan dan maksimal. 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Pertama saya ucapkan syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan 

nikmatnya kepada saya, dan kepada yang ananda sayangi Ayahanda 

Muhammad Affan Ibunda Nur Hayati Nasution atas kasih sayang yang 

engkau berikan, rezeki, Do’a dan usaha segala pengorbanan dan dorongan 

serta memberikan semangat moral dan spiritual sampai saat ini bisa 

menyelesaikan tugas akhir ini, dan memberikan kebanggaan kepada 

ayahanda dan ibunda. Kepada seluruh keluarga ananda.  

2. Terimakasih Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim 

Riau Bapak Prof.Dr.H.Munzir Haitami yang telah memberikan 

kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau 

Pekanbaru. 

3. Dan terhormat Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag. M. Pd selaku dekan 

Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri SUSKA dan 



 iii 

Bapak / Ibu pembantu Dekan I, II, III dan para Staf  TU yang telah 

memberikan kemudahan selama masa perkuliahan.  

4. Ibu Dra. Sofia Hardani MA selaku pembimbing yang telah meluangkan 

waktunya dalam memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan 

pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan 

ilmu pengetahuannya kepada penulis. 

6. Segenap tokoh masyarakat dan warga Kecamatan Tambangan yang telah 

membantu ananda memberikan data yang terkait dengan penelitian ini. 

7. Untuk teman-teman satu jurusan angkatan 2012, juga teman teman  alumni 

Musthafawiyah angkatan 2011, Berbagai pihak yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Akhirnya penulis mohon doa kepada Allah SWT semoga semua dalam 

menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung 

akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan yang telah mereka 

berikan kepada ananda. Semoga skripsi ini dapat memberikan masukan 

dan bahan rujukan nantinya bagi semua pihak yang membutuhkan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum 

Keluarga Islam. 
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