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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikumwarahmatullahhiwabarakatuh. 

Alhamdulilahhirabbil’alamin, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. 

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa 

menyelesaikan penelitian ini hingga selesai. Selanjutnya shalawat dan salam 

senantiasa tercurah kan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Dengan izin 

Allah Swt. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada hambatan dan 

rintangan yang begitu berarti, skripsi ini berjudul: Eksistensi Tarekat 

Naqsyabandiyyah  Dikalangan Alumni Pondok Pesantren Islamic Centre Al-

Hidayah Kampar Yang Ada Di Desa Terantang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar 

Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi syarat demi mencapai gelar 

sarjana Fakultas Ushuluddin jurusan Aqidah dan Filsafat Islam UIN SUSKA 

RIAU. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini banyak sekali bantuan berupa 

bimbingan motivasi yang berharga dari berbagai pihak. Atas bantuan tersebut, 

penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada: 

1. Ayahanda Tarmizi dan Ibunda Marialis, belaian kasih sayang dan 

perjuangan ayah dan ibu yang telah melahirkanku dan membesarkanku, 

hingga aku mampu meraih cita-citaku saat ini. Adik-adikku tersayang Siti 

Halimah,Yasni, Andra, karib kerabat yang selalu memberikan motivasi 

dan dukungan, sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. 

2. Yang terhormat Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Munzir 

Hitami beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU. 

3. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU, Ibunda Dr. Wilaela, 

M.Ag, beserta wakil Dekan I, II, dan III, yang melayani penulis untuk 
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menyelesaikan penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan dan 

pengembangan Aqidah dan Filsafat Islam. 

4. Ketua jurusan  Aqidah dan Filsafat Islam Bapak Tarpin M.Ag dan 

sekretaris jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Bapak Muhammad Yasir 

S.Th.I, M.A yang telah banyak membantu penulis dalam proses penulisan 

skripsi dan memudahkan segala urusan dalam bidang administrasi maupun 

dalam berbagai hal lainnya. 

5. Bapak Prof. Dr. M. Arrafie Abduh, M.Ag dan H. Abdul Ghofur, M.Ag 

yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal 

hingga akhir penyusunannya. Semoga Allah Swt memuliakan bapak atas 

ilmu dan bimbingan yang telah diberikan. 

6. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin, khususnya dosen-dosen jurusan  

Aqidah dan Filsafat Islam, terima kasih untuk ilmu yang telah bapak/ibu 

berikan selama penulis kuliah di Fakultas Ushuluddin. Semoga allah Swt. 

memuliakan bapak/ibu atas ilmu dan nasehat yang telah di berikan. 

7. Sahabat-sahabat yang baik:  Eny Rosidah, Nurba’i, Juwita karmilawati, 

Yulian Reni, Rohani, Sriyati, Janrisa Armi, Robina, Tanti Zakiyatulfitri, 

Diah Fatmawati , Amar suhadi, Dedi Setiadi, Akmal Toibi, dan semua 

teman-teman Ilmu Aqidah, Khususnya angkatan 2012, sahabat-sahabat 

seluruh Ushuluddin, adik-adik regenerasi Ushuluddin yang 

membanggakan. Maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Akhirnya 

harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita 

semua, amin… 

 

 

Pekanbaru 23 Desember 2016 

Penulis, 
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