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KATA PENGANTAR 

ِحيمهللاِِبْســــــــــــــــــِم ا ْحَمِن اارَّ الرَّ  

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 “PELAKSANAAN SANKSI TALAK 

TANPA IZIN DI LUAR MAHKAMAH (Studi Kasus di Mahkamah Syariah 

Kuala Terengganu)” harus melalui pelbagai 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 terima kasih yang tidak terhingga kepada : 

1. Yang aku sanjungi dan hormati ayahanda tercinta Che Ghaffar Bin Che 

Omar, ibunda yang teramatku kasihi Habibah Haji Ali, adik-adikku yang 

senantiasa memberi dukungan terhadap adikmu ini, Che Najihah,Che 

Afham, Che Nurmahirah, Che Nurhamizah serta seluruh keluarga besar 

yang dengan tulus dan ikhlas serta segala pengorbanan cinta dan do’a 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.  
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2. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Syari’ah 

dan Hukum yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

3.  H.Marzuki, MA selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, seorang 

yang memahami, yang telah memberikan ilmu, mengarahkan serta 

meluangkan waktunya sehinggaku dapat menyelesaikan skripsi ini.  

4. Bapak Haswir dan Bapak Zainal selaku Ketua Jurusan dan Seketaris 

Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyayahyang telah mempermudahkan urusanku 

dalam menyelesaikan pengurusan skrispsi ini.   

5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Buat sahabat paling akrab Mohammad Syukri Bin Che Nor yang telah 

mendampingi dan memberikan sokongan moril serta kata-kata semangat 

kepadaku sehingga selesai penyusunan skripsi ini.   

7. Buat teman-temanku yang amat kusayangi : Hakim, Fadil, Engku Hanif, 

Arif, Hanif Omar, Naim, Jamal, Farman dan teman-teman yang tidak 

dapatku sebutkan satupersatudi Jurusan Ahwal Syakhsiyyah 

,PerbandinganMazhab dan Hukum, Jinayah Siyasah, dan Fakultas 

Usuluddin UIN SUSKA Riau.   

8. Semua pihak yang telah memberikan motifasi, semangat dan dorongan 

yang tidak dapat penulis balas, melainkan dengan ucapan terima kasih  

yang sebesar-besarnya. Moga Allah SWT menggandakan kebaikan 

bersama dengan harapan agar ukhuwahini berpanjangan adanya. Amiin. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna baik 

dari segi isi mau pun sisitematika penulisannya.Untuk itu, penulis sangat 

mengharapkan saran serta kritikan yang konstruktif dari pelbagai pihak. 

Semoga penulisan ini member manfaat kepada kita semua khususnya bagi 

penulis untuk melatih diri dalam bidang penulisan karya ilmiah. 

 Akhir kalam, kepada Allah jualah penulis kembalikan. 
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Billahitaufiqwalhidayah…….. 

 

 

Pekanbaru, 30 Maret 2017 

Penulis 

Che Mohammad Khairi Bin Che 

Ghaffar 

NIM : 11221105113 


