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dengan studi penulis.  

4. Bapak Dr.H Masyhuri Putra LC,MA., dan bapak Muhammad Yasir S.Th.I 

MA,selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan 

dan bimbingan dalam  menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Drs.Ali Akbar M.is selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih 

atas nasehat, motivasi dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan 

kepada penulis. 

6. Terima kasih juga untuk para penguji,penguji I Dr.Wilaela M.Ag,penguji 

II Jani Arni S.Th.I,M.Ag, Penguji III Drs.Ali Akbar M.Is dan penguji IV 

Dr.Jamaluddin M.Us 

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

pengetahuannya kepada penulis. Semoga ilmu yang bapak ibu berikan 

bermanfaat bagi penulis di dunia untuk kebahagiaan akhirat. 

8. Yang tak terlupakan, teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Al-Qur’an 

dan Tafsir angkatan 2013 ,untuk sahabat seperjuangan angkatan 2013 

Pondok Pesantren syekh Burhanuddin  untuk sahabat tercinta yaitu Anita 

Rusbaini,Mira,Fatimah Az-zahrah maisarah,Teti irma yana dan 

teristimewa juga untuk sahabat tersayang putri nuradilla,ilna fitri 

wesi,Riska wati.untuk sahabat di ma’had al jami’ah dan untuk rekan-rekan 

seperjuangan KKN dan seluruh yang telah menyayangi dan telah memberi 

semangat penulis. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. mengingat 

kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas, dengan segala kerendahan 

hati, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan 

skripsi ini.  Penulis harapkan skripsi ini bermanfaat dan menjadi bahan bacaan 

yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. 

 Pekanbaru,  Februari 2017 

 Penulis, 

 
 

 YUSY ERNI 

 NIM. 11332206380 


