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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, 

pertolongan dan kekuatan, serta limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak 

pernah usai kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir 

dapat terselesaikan. Shalawat beriring salam senantiasa tercurah teruntuk 

junjungan alam, Nabiyullah Muhammad SAW, yang mana kasih sayangnya pada 

ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau. 

Karya tulis ini tidak muncul dalam satu malam menjadi sebuah skripsi. 

Sejak pertama penyusunannya dari tahap sinopsis hingga menjadi skripsi, begitu 

banyak kendala-kendala maupun kesulitan yang penulis temui, dikarenakan 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, bahkan tulisan ini 

sempat mandeg (berhenti di tengah jalan). Akan tetapi, berkat sokongan, 

bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, serta tekad dan semangat yang kuat, 

sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Rasa bahagia 

yang tiada tara penulis rasakan saat tulisan ini dapat tertuang dalam bentuk 

skripsi, selain sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas 

Ushuluddin UIN Suska Riau ini, setidaknya karya ini dapat menambah khazanah 

keilmuan dalam Islam, meskipun karya ini belumlah maksimal. Dan karya tulis 

ini hanyalah tugas akhir dari pengembaraan penulis selama di Fakultas 

Ushuluddin UIN Suksa Riau, bukanlah akhir dari pengembaraan penulis dalam 

mencari ilmu. 

 Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan ungkapan terima kasih yang 

sangat dalam teruntuk yang sangat istimewa dalam hidup penulis, atas dukungan 

yang tiada hentinya yaitu orang tua penulis ayah dan ibu (Mahlim Siregar dan 

Suliana) yang meskipun telah berpisah, namun kasih sayang, perhatian, dan 

perjuangannya untuk penulis tidak pernah berubah, bahkan ayah ikut membantu 

penulis untuk merampungkan skripsi ini dengan mengirimkan buku yang 

berkaitan dengan judul penulis dan memberikan arahan dalam penyusunan isi, 

meski hanya melalui telepon; teruntuk bapak dan mamak (Oding Saputra dan 

Risnatul Hidayah Hrp), meskipun bukan orang tua kandung, namun kasih sayang 

dan pengorbanannya tak kurang sedikitpun seperti ayah dan ibu yang telah 

melahirkan penulis; serta yang tidak terlupakan, yang senantiasa menjadi 

penyemangat dan motivasi untuk penulis agar sesegera mungkin menyelesaikan 

penelitian ini, yaitu adik-adik tersayang (M Irham Mahliana Siregar, Aripin 

Ahmad Siregar, Irfan Tajuddin Siregar, Irda S Aini Siregar, Irsyad Shaleh Siregar, 

Iryana Mufida Siregar, Karina Ervian, dan Arga Firdaus), serta teruntuk bibi 

(Aminah Nila Kesuma, adik bungsu ibu), yang telah bersusah payah membantu 

penulis mencarikan lalu mengirimkan buku yang berkaitan dengan judul penulis. 

Ungkapan terima kasih yang tulus juga penulis haturkan kepada bapak 

Rektor UIN Suska Riau yakni Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA; Dr. Wilaela, 

M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin; Dr. Afrizal Nur, M.IS selaku Ketua 

Jurusan Tafsir Hadis/IQTA; Sekretaris Jurusan merangkap Pembimbing II yakni 

Ibu Jani Arni, S.Th.I, M.Ag, dan pembimbing I yaitu bapak H. Johar Arifin, Lc., 

M.A yang dengan penuh ketelatenan, kesabaran, serta keikhlasan membimbing 

penulis dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini layak 
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untuk diujikan pada sidang munaqasah, serta Dr. H. M. Ridwan Haṣbi, Lc., MA 

selaku pembimbing proposal yang telah mengarahkan pertama kali tentang judul 

yang penulis angkat sehingga layak diteliti lebih lanjut untuk penelitian skripsi; 

Dr. Agustiar, M.Ag (Wakil Dekan II) selaku Penasehat Akademis sejak penulis 

semester pertama hingga saat ini; bapak H. Abdul Somad Batu Bara, Lc., D.E.S.A 

yang dari materi perkuliahannya membuat penulis tertarik dan akhirnya 

mengangkat judul ini; bapak Adynata, M.Ag dan Dr. Nixon Husin, Lc., M.Ag 

selaku dosen takhri hadis, yang telah mengajarkan dengan penuh ketelatenan 

mengenai cara mentakhrij dan meneliti hadis hingga para perawinya, sehingga 

penulis bisa meneliti hadis yang berkaitan dengan judul penulis ini sesuai acuan 

takhrij yang baik dan benar; tidak kalah pentingnya teruntuk dosen-dosen yang 

pernah mengajar dan mendidik penulis selama berada di Fakultas Ushuluddin ini 

(Prof. Dr. Zikri Darussamin yang selalu memotivasi penulis sejak semester satu, 

Prof. Syamruddin Nasution, Dr. Dasman Yahya, Dr. H. Zailani, M.Ag, bapak Drs. 

Kaizal Bay, M.Si., bapak Usman, M.Ag., bapak Suja’i Syarifandi, M.Ag., dan 

dosen-dosen lainnya yang tidak disebutkan satu persatu mengingat keterbatasan 

ruang dan waktu). 

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis menghaturkan ucapan terima 

kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka atas sumbangsih yang telah 

diberikan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, diantaranya, Guruku saat di 

Pondok Pesantren Hidayatul Ma’rifiyah yang masih terus memberikan nasihat dan 

dukungan serta dari beliaulah penulis tertarik masuk di jurusan Tafsir Hadis atau 

sekarang berganti menjadi IQTA (Ilmu al-Qur’an dan Tafsir), yaitu ustadz 

Syamsuddin, S.Th.I, teruntuk sahabatku Nur Hidayah Lubis, Derhana Bulan 

Dalimunthe, dan Masniar Ritonga; kakakku Nurul Fatmawati, Dwi Putri Utami, 

S.Pd., dan Helvi Deswita, S. Sos.; abangku Ali Syahbana Tanjung, Ahmad Jurin 

Hrp, S.Ud., Mohammad Nurhasani; dan teman-temanku Nur Hayati Srg, Widya 

Nur A, Nur Aisyah Gultom, Randi Aleksmana, Mia Amanah L, Risma Sari, 

Yohana F, Mitri K, Wenti N, dan seluruh rekan-rekan yang namanya tidak bisa 

disebut satu persatu). Kepada Allah SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan 

kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga 

mereka senantiasa mendapat rahmat dan hidayah-Nya. Amiin Ya Rabb al-

‘Alamiin. 
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