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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdu Lillahi Rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang.  Rasa syukur yang setinggi-tingginya untuk Allah 

SWT, atas karunia dan limpahan rahmat-Nya yang tiada batas, sehingga penulisan 

skripsi ini dapat diselesaikan, dengan judul ANALISIS HADIS WASIAT 

UNTUK AHLI WARIS (STUDI KUALITAS HADIS) Shalawat dan salam 

buat junjungan yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam, para 

sahabat, keluarga beliau serta seluruh pejuang Islam yang menjadikan ajarannya 

sebagai landasan hidup, yang mempunyai semangat jihad yang tinggi, yang ingin 

meneruskan perjuangan untuk menegakkan Syari’at dengan penuh ketabahan. 

Semoga kita semua berada dalam jalan yang telah mereka tempuh. Amin. 

Ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu memberikan 

semangat, masukan, dan koreksi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Tanpa bantuan dari teman-teman dan semua pihak yang sulit disebutkan satu 

persatu, penulis tidak mungkin mampu  menyelesaikan tulisan  ini dengan sebaik-

baiknya. Semoga Allah membalas jasa-jasa mereka dengan pahala. Amin. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyatakan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A. Selaku Rektor di UIN Suska 

Riau. beserta seluruh staf dan pimpinan UIN Suska Riau yang telah 

memberi kesempatan kepada penulis untuk menimbah ilmu di 
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Universitas ini pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu al-Qur’an dan 

Tafsir. 

2. Ibunda Dr. Wilaela M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan 

Wakil Dekan I bapak Dr. H. Khairunas Jamal, M.Ag. Wakil Dekan II 

bapak Dr. H. Agustiar, M.Ag. dan Wakil Dekan III bapak Dr. 

Hasbullah, S.Ag. M.Si. beserta seluruh Dosen, dan karyawan di 

Fakultas Ushuluddin yang telah mengajar dan membimbing penulis 

dalam menuntut ilmu di UIN Suska Riau.  

3. Bapak H. Johar Arifin Lc. MA. Dan bapak Adynata M.Ag. selaku 

dosen pembimbing penulisan skripsi ini yang telah meluangkan banyak 

waktu untuk memberikan bantuan dan semangat dalam penulisan 

skripsi ini. Semoga Allah merahmati bapak berdua atas ilmu dan 

bimbingan yang telah diberikan. Jazakumullah. 

4. Bapak Dr. Afrizal Nur. MIS, selaku Ketua Jurusan Ilmu al-Qur’an dan 

Tafsir, dan ibu Jani Arni, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ilmu al-

Qur’an dan Tafsir. 

5. Bapak H. Johar Arifin Lc.MA sebagai Pembimbing Akademik. 

Terimakasih atas nasehat dan bimbingannya selama ini. 

6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah mencurahkan segala ilmu 

pengetahuannya kepada penulis. 

7. Ibunda (Farida) “terimakasih ibu atas semua pengorbananmu selama 

ini”, dan Ayahanda (Jasir) yang tersayang, serta saudara-saudaraku, 
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keluarga tercinta  yang selalu memberikan motivasi dan dukungan lahir 

batin sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

8. Yang tak terlupakan dan menjadi inspirasi, teman-teman seperjuangan 

Imu al-Qur’an dan Tafsir, Yaitu; Salman, Irfan Saputra, Ari Jhoni, 

Syukri, Mahdi, Fery, Edy Gunawan Wahyudi Hidayat, Rahman, Ahmad 

Syarif, Abdullah, Syafrizal, Mahfud Hibawi, Kadarusman, Ismail Pane, 

Kaharuddin, Karimuddin, Gusniwati, Rosiana, Asifah, Rufika Sari, 

Vera, Eka Nurfitriah, Fitri Yuni.   

9. Dan kepada semua pihak yang penulis tidak sebutkan nama satu persatu 

yang telah membantu penulis, dan berkorban baik dalam rangka 

penyelesaian skripsi ini maupun selama menjalani pendidikan di 

Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.   

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, mengingat 

kemampuan dan pengetahuan penulis terbatas. Dengan kerendahan hati penulis 

sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi penulis. Segala yang 

baik datang dari Allah dan yang tidak baik adalah dari kelemahan penulis sendiri. 

Semoga tulisan ini dapat memberi manfaat bagi pembaca. Amin. 

      Pekanbaru,  21 Desember 2016 

       Penulis, 

 

 

IRHAM FAJRI 
NIM: 11032103787 




