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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penulisan skirpsi ini. Shalawat beserta salam penulis sampaikan 

kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah banyak berjasa kepada umatnya, 

dengan ajaran beliau dapat menimbulkan keyakinan, kepercayaan diri, dan sikap 

optimis penulis dalam menyusun skripsi ini. 

 Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat juga menyelesaikan 

skripsi ini. Namun demikian, selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak terutama kepada Dr. Hajar Hasan M.A selaku pembimbing Skripsi 

penulis. Beliau telah begitu teliti membaca dan mengoreksi skripsi ini ditengah 

kesibukan beliau. 

 Skripsi ini berjudul : “Pengaruh Media Sosial terhadap Keharmonisan 

Keluarga (Studi Kasus Masyarakat di Desa Sungai Tonang Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar)”  

 Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta 

bimbingan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, 

baik itu secara moril maupun materil. Oleh sebab itu, penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih tiada hingga dan sedalam-salamnya kepada: 

1. Terima kasih buat permata hidupku Kedua orang tuaku “Ayahanda 

tercinta Hamalir dan Ibunda tersayang Zaharia”, Kakak-kakakku 

(Arisman, Hermandianto, Yuan Hendri Spd, Dina Meriza Spd.I,  Yoni 
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Susanti SE Sy, dan Muhammad Hilmi), adikku (Elvan Kholis), serta 

seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa’nya, dorongan moril 

dan materil selama penulis menempuh pendidikan. Sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan akhir ini. 

2. Buat apak Jamaris Spd.i dan acik Rosmanidar Spd.i yang juga selalu 

mendo’akan dan memberikan motivasi yang kuat sehingga penelitian ini 

selesai sesuai dengan yang di harapakan. 

3. Buat kakak Suryanti SHI yang telah membagi ilmunya dan memberikan 

dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Buat ante Erdawati, adek sepupuku Indri Hidayaturrahmi dan nenekku 

tercinta yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis. 

5. Yang terhormat Bapak  Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku rektor 

dan para staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menambah ilmu di Universitas UIN SUSKA RIAU. 

6. Yang terhormat Bapak Dr. H. Akbarizan, Ma, M.Pd, selaku Dekan 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. 

7. Yang terhormat Bapak Dr. H. Mawardi M Saleh,Lc MA, Ibu Dr. Hertina, 

M.Pd dan Bapak Dr Zulkifli, M.Ag, selaku Wakil Dekan I,II,dan III 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. 

8. Bapak. Drs. Haswir, M.Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A selaku 

Ketua dan Sekretaris Jurusan Ahwal Syakhshiyyah yang senantiasa 

memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya Skripsi ini.  
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9. Bapak Drs. Hajar Hasan, M.A selaku pembimbing Penulisan skripsi ini 

yang telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tak pernah bosan 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. 

10. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A selaku Penasehat Akademis penulis yang 

telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan 

perkuliahan dengan baik. 

11. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikut 

turut serta memperlancar prosese administrasi selama perkuliahan. 

12. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya 

serta kepala perpustakaan Al-Jamiah UIN SUSKA RIAU berserta staffnya 

yang telah memberikan  kemudahan fasilitas berupa buku-buku kepada 

penulis. 

13. Teman terbaikku Rillia Rahmania, Saila Nuratika, Adila Putri, dan 

Widiana yang telah memberikan motivasi kepada penulis tetap semangat 

dalam penulisan skripsi ini. 

14. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Hukum, buat 

keluarga di Jurusan Hukum Keluarga (AH3) insyaallah kita menjadi orang 

yang berguna, dan juga terkhusus angkatan 2013. 

15. Semuah pihak yang telah membantu, yang besar tidak disebutkan gelar, 

dan yang kecil tidak disebutkan nama, atas segala simpatinya buat penulis. 

Kepada semua pihak yang telah disebutkan maupuan tidak disebutkan 

nama semoga Allah SWT telah meberikan pahala yang berlipat ganda serta 

menempatkan mereka pada tempat yang sebaik-baiknya, amin. 
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Akhirnya kepada Allah SWT jualah segala kemuliaan dan kebesaran, 

marilah kita selalu berserah diri kepada-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca sekalian, amin. 

 

Pekanbaru, 23 Maret  2017 

      Penulis  

 

 

      NUR FITRIANIS 

      NIM. 11321206783 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


