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UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. dengan limpahan rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir 

sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S.Ag). Shalawat 

dan salam semoga tetap tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah 

SAW. 

Penulis mengetahui bahwa menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam hal ini 

adalah skripsi, merupakan sesuatu yang tidak mudah. pada kesempatan ini, penulis 

mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang 

telah membantu secara moril dan materil sehingga penulis berhasil menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “TIDUR DALAM AL-QURAN (Tinjauan Ilmu 

Kesehatan)”. Dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ingin mengabdikan 

ucapan penghargaan dan terimakasih kepada Ibunda terkasih Jamilah, S.Ag dan 

Ayahanda tersayang Taufiqurrahman Lubis yang telah berjuang dan mensuport, serta 

kakanda Ade Irma, Abanghanda Muhammad Thoriq, Muhammar Fadhilah, Muhajir 

Azmi, Ulil Amri, Bayu Sapta Jaya dan Adinda Ade Kartini, Maulana Ma’arif, 

Maslah Khairani, dan Mahdi Abdul Halim. 

 selanjutnya, rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

mendukung dan membantu baik moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi 

ini: 

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. H. Munzir 

Hitami MA beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk 

menimba ilmu di Universitas ini pada Fakultas Ushuluddin Prodi Ilmu al-Qur’an 

dan Tafsir. 

2. Ibunda  Dr. Wilaela M .Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Wakil Dekan I 

bapak Dr. Khairunnas Jamal M.Ag , Wakil Dekan II bapak  Dr. Agustiar M.Ag. 

3. Bapak Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, MIS selaku ketua Jurusan Ilmu al-Qur’an dan 

Tafsir beserta sekretaris Ibu Jani Arni, M.Ag yang telah memberikan kemudahan 

kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.  

4. Bapak Muhammad Yasir, MA, dan bapak Dr. Hasbullah, M.Si, selaku dosen 

pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam  

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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5. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih atas 

nasehat, motivasi dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada 

penulis. 

6. 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. 

7. Yang tak terlupakan, teman-teman seperjuangan prodi Ilmu al-Qur’an dan 

Tafsir, yaitu Novita Syahraini, Elvi Zahera, Budiman, Azura, Arifa’I Rahman, 

Syarah At-Thahirah, Muhammad Rafles, Rosyida, Abdul Malik, Khairun Nisa, 

Taufiq Hidayat, Fitriani Asri, Arif Imam Mauliddin, dan teman-teman KKN 

serta teman-teman yang lainnya kak Ratna, kak Husaina Maya Sari, dan bang 

sudirman. 

Sebelum  mengakhiri ucapan terima kasih ini,  penulis akan memberikan  

sedikit saran untuk para pembaca. Hasil penelitian ini merupakan sekelumit dari 

disiplin ilmu al-Qur’an, dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi 

ini belum sempurna. Mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas, 

Untuk itu penulis ingin menyarankan agar penulisan ini kiranya bisa dikembangkan 

lagi, Kita jangan pernah berhenti untuk terus mengkaji aspek-aspek ilmu al-Quran 

karena dengan demikian akan menambah keimanan kita kepada Allah Swt. 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. Demikianlah saran 

dari penulis semoga penelitian ini menjadi sebuah rangsangan untuk penulis 

selanjutnya yang lebih konprehansif dan membuka cakrawala ilmu pengetahuan. 
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