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KATA PENGANTAR 

          

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Al-hamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat 

dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan  skripsi yang 

berjudul “Adat Marhorja Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam 

( Studi Di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan 

Hulu )”. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW 

yang telah membawa ajaran haq yaitu ajaran Islam. 

Dalam penyelesaian tulisan ini penulis menyadari tidak terlepas dari 

bantuan dan partisifasi dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak, dan 

dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa penghargaan yang 

setinggi-tingginya atas partisifasi, dorongan, do’a dan masukan serta ucapan 

terimakasih kepada : 

1. Ayahanda Dasril Hasibuan ( alm ) semoga ia ditempatkan oleh Allah SWT 

ditempat yang sebaik-baiknya, dan Ibunda Lailan Ernawati Lubis yang 

telah memberikan motivasi, do’a kepada ananda baik itu secara materil 

maupun spiritual, jasa dan kasih sayangmu aan ananda kenang hingga 

yaumul akhir, beserta yang tersayang kakakku Hariati Lasmayunita 

Hasibuan S.pd, abangku Ihwan Mashuri Hasibuan, dan adikku Asti 

Marhani dan Irman Musthopa, dan juga sahabat terbaikku Khoirotunnisa’ 

Hasibuan dan Rayo Putra Baroha Ardiansyah Nasution yang telah 

memberikan segenap motivasi baik moril maupun materil kepada penulis 
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sehingga penulis dapat menyelesaikan  kerja ilmiah ini dalam rangka 

melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana 

Hukum (SH) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA Riau. 

2. Bapak  Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau. 

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA. M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan 

Hukum.  

4. Bapak Dr. H. Mawardi Shaleh, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. 

Hertina M.Pd selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku 

Wakil Dekan III yang telah bersedia mempermudah penulisan Skripsi ini. 

5. Kepada Bapak Haswir, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan 

Bapak Zainal Arifin, M.Ag selaku Seketaris Jurusan. 

6. Kepada Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Pembimbing 

Skripsi dan Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang 

telah memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis. 

7. Seluruh Dosen-Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum. 

8. Sahabat-sahabat seperjuangan AH1, AH2, AH3 dan teman-teman 

seangkatan kuliah tahun 2013 yang selama ini selalu memberikan masukan 

dan motivasinya. 

9. Untuk kepala Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai, terimakasih 

telah memberikan masukan dan pengarahan serta telah mengizinkan 

penulis untuk mengadakan penelitian, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan  karya ilmiah ini tepat waktunya.  
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Demikian skripsi ini penulis selesaikan sebaik mungkin, namun penulis 

menyadari bahwa penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari 

kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, maka dari itu dengan segala 

kerendahan hati ketitik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan 

demi kesempurnaan karya ilmiah ini dan masa akan datang. 

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan semoga  karya  

tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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