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KATA PENGANTAR 

 

 

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 serjana dalam ilmu Agama ( S.Ag ). Shalawat 

serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar umat Islam yakni 

Nabi Muhammad SAW. 

 Penulis mengetahui bahwa menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam hal 

ini adalah skripsi, merupakan suatu yang tidak mudah. Pada kesempatan ini, 

penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak  

yang telah membantu secara moril dan meteril sehingga penulis berhasil 

menyelesaikan skripsi yang berjudul:( KEUTAMAAN CUKA DALAM HADIS 

NABI (  I’jas Ilmi dalam Ilmu Kesehatan ). Dalam penulisan  skripsi ini, secara 

khusus penulis  ingin mengabdikan ucapan penghargaan dan terimakasih kepada 

ibunda terkasih Rosmaini dan ayahanda Amri S yang telah berjuang dan 

mensuport, serta nenek handa Nur wilis, serta abang dan kakakhanda dan 

adikhanda Atrisman, Reni Nurhas delti, Hilmi abdillah, Ismail sholeh, Rini 

hazlinawati dan Habiburrahman serta keluarga ananda semuanya. 

 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 Tafsir dan Hadis. 

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

Dekan I bapak Dr. Khairunnas Jamal M.Ag, Wakil Dekan II bapak Dr. H.  

Agustiar. M. Ag. 
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3. Bapak Dr. Afrizal Nur. S.Th.I, MIS selaku ketua Jurusan Ilmu Qur’an dan 

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

kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis. 

4. Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi. Lc.M.Ag. dan Dr. H. Jamaluddin. M.Us 

selaku dosen pembimbing skripsi  yang banyak memberikan arahan dan 

bimbingan  dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Saifullah,.M.Ush. selaku pembimbing akademik. Terima kasih 

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  seeperjuangan Prodi  Ilmu Qur’an dan 

Tafsir , yaitu: Ayu Rizki Saputra, Faisal, Baitul Izhar, Taufiqur Rahman, 

Nur Ikhwani,  Muhammad Rizki, Muhammad Qomaru, Afif Husaini, 

Krisna Maulana, Randi Aleksmana, Erma Mahliana, Mia Amanah Lestari, 

Nurhayati Seragih, Yusi erni, ilna Safitri , putri, Widia Nur Azmi, Nurul 

Khairiah, Nursalamah, Nur Aisyah Gultom, Risma Sari, Nurhidayah 

Lubis, Elsa Fatimah, Khaleda, Nurul Fadila Ramadani, Tuti Afrianti, Nur 

Iziati, Nur Irfani,  dan kawan-kawan KKN. 

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 dan bahan bacaan 

yang berbanfaat bagi siapun yang membacanya.  

Pekanbaru,    Maret  2017 
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