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KATA PENGANTAR 

نِِِٱّلَلِِِبِۡسمِِ  ٱلَرِحيمِِِٱلَرۡحم َٰ
أشهد أن ال انه اال هللا وحده ال  ,انحمد هللا اندي أوزل عهً عبده انكتب ونم يجعم نه عىجا

, انههم صهً وسهم عهً محمد و عهً أنه و أصحابه شرك نه وأشهد أن محمدا عبده ورسىنه

 أجمعيه, أما بعد

Puji beserta syukur penulis sanjungkan kehadirat Allah SWT atas segala 

limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sumber segala inspirasi yang telah 

mengizinkan penulis utuk menyelesaikan penelitian ini. Sholawat beserta salam 

semoga selalu tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah 

membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam cahaya yang penuh 

dengan ilmu pengetahuan, peradaban dan kasih sayang. Semoga kita mendapatkan 

syafa’atnya kelak di akhirat. Amiin ya Robbal ‘Alamin. Skripsi ini berjudul 

“RESEPSI PERKAWINAN ADAT MELAYU DI DESA MUARA MUSU 

KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU 

TINJAUAN HUKUM ISLAM”, merupakan hasil karya ilmiah yang disusun 

untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan mendapat gelar Sarjan Hukum 

(S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU). Penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini. 
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Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, 

penghargaan dan terima kasih yang setulusnya dari lubuk hati yang paling dalam 

kepada: 

1. Keluarga tercinta, Ibunda tercinta Harisah, seorang wanita sholehah yang 

banyak mengajarkan ilmu agama walaupun ilmunya tidak seperti seorang 

ustazah, namun pengajarannya dan kasih sayangnya mampu melahirkan 

putri-putri yang sholehah dan berpendidikan. Ibu selalu megajarkan arti 

kesabaran dan bersyukur dalam setiap kaadaan susah maupun senang, 

terima kasih telah menjadi orang tua tunggal untuk saya, engkau adalah 

seorang ibu sekaligus ayah dalam hidup saya, yang tidak pernah mengenal 

lelah untuk menopang hidup saya, terima kasih telah menjadi ibu yang 

terbaik dan terhebat yang selalu memberikan kasih sayang serta do’a-do’a 

dalam disetiap sujud malammu, hanya Allah-lah yang mampu membalas 

jasamu dengan surga yang terindah. Kepada nenek tersayang Suriati (Alm) 

yang telah sudi menjaga saya dari kecil dengan segala nasehatnya, Surga 

Allah tempat terbaik untukmu. Kepada kakak tercinta Khoirunnida’ S.Psi, 

sebagai motivator tanpa suara dengan segala prestasinya. Terima kasih 

kepada Acik (Miskatul S.Pd), Utieh (Nilawati), Ulong (Sarbaini), Alang 

(Jalaluddin), Onik (Mahyudin, A.Md) dan sepupu penulis Iqbal Hadi, 

Nada Silva, Fitria Nur Faturrusi, Hafiza Salsabila pesan dari kakak, belajar 

yang rajin dan jadilah yang terbaik diantara yang baik. 
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2. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku rektor UIN SUSKA 

Riau dan juga untuk Pembantu-Pembantu Rektor yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini. 

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag, Dekan Fakultas Syar’ah dan Hukum dan 

juga untuk Pembantu-Pembantu Dekan yang telah memberikan pelayanan 

akadamik selama proses perkuliahan penulis. 

4. Bapak H. Akmal Abdul Munir Lc., MA dan Ade Faris Fahrullah M.Ag 

sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang 

senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai terselesainya 

skripsi ini. 

5. Bapak H. Akmal Abdul Munir Lc., selaku Penasehat Akademis dan juga 

sebagai Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan 

nasehat demi terselesainya skripsi ini, semoga Allah melipat gandakan 

pahala beliau dan menjadi amal jariah. Amiin ya Robbal ‘Alamin. 

6. Ibu Dra. Hj. Nurhasanah, MA, selaku Penasehat Akademis selama 6 

(enam) semester, yang selalu memberikan nasehat dan semangat diawal 

semester. 

7. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag sebagai Wakil Dekan III (2014-2018) yang telah 

memberikan peluang kepada penulis untuk ikut dalam pertukaran pelajar 

(Students Exchange) ke Malaysia di Universiti Sains Islam Malaysia. 

8. Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pegetahuannya, 

mendidik dan membimbing penulis untuk menjadi mahasiswa yang 

cerdas, berilmu dan berakhlak, diantaranya Bapak Mhd. Abdi Almaksur, 
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MA, Ahmad Adri Riva’i, M.Ag, Drs. Arifuddin, MA, Dr. H. Erman, 

M.Ag, Dr. H. Hajar. M, MH (Alm), Zulfahmi Bustami M.Ag, Alfiandri 

Setiawan, MA, Mardiana, MA, Dr. Jumny Nelly, M.Ag, Dra. Irda 

Misraini, MA, Dra. Hj. Yusliati, MA, Dr. Hj. Hertina, M.Pd, dan dosen-

dosen lainnya. 

9. Pensyarah Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Dr. Zaki Muhammad 

Shaleh, Dr. Mualimin, Dr. Zaharuddin Zakaria, Dr. Masaddad Hasballah, 

Dr. Nik Rahim bin Nik Wajis, Dr. Hasnizam, Dr. Zahari Mahad Musa, Dr. 

Soberi bin Awang, Dr. Yasmin Hanani, Puan Uyuna yang selalu membatu 

kami, beserta Persatuan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Undang-undang 

(PMFSU) Kak Ain Syafiqah dan Bang Syafiq yang telah sudi temankan 

kami selama di USIM. 

10. Sahabat-sahabat Fakulti Syariah dan Undang-undang Universiti Sains 

Islam Malaysia (FSU USIM) Aimi Jalal, Awatif Khuzaimi, Aisyah 

Zakaria (Acu), Alya, Shera Azad, Sumayyah, Syafiqah, Wasilah Isa, Diela 

Wahid, Hamiza Lazim, Izyan, Syuhada Tarmizi, Munirah, Nadiah, 

Shamirah dan sahabat-sahabat lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 

terima kasih telah sudi mengajarkan saya subjek-subjek yang saya tak 

paham. 

11. Sahabat dari Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Sains Islam Malaysia 

(PPI USIM) Nabila, Kak Salsabila, Kak Chintya, Bang Sufyan, Bang 

Ashabul Kahfi terima kasih telah mengajarkan kepada kami indahnya 

belajar di USIM. 
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12. Sahabat Students Exchange dari Turki yaitu Kubra dan Fatma Yucel, 

terima kasih telah sudi berteman dengan kami, yang telah temankan 

selama 4 bulan di Acasia. 

13. Sahabat-sahabat Students Exchange, Iit Nurul Putri, Zafirah, Yuli Susanti, 

Joshua, Imam dan Sholahuddin, yang sama-sama berjuang mengarungi 

suka dan dukanya belajar di Negeri orang, namun memberikan 

pengalaman yang tidak terlupakan, semoga ilmu dan pengalaman ini 

menjadi sebuah kenangan terindah dalam memori kehidupan. 

14. Teruntuk teman seperjuangan AH’15 terkhusus AHC, Nurma Sriyatun, 

Nurul Hikmah, Dinta Putri Wulandari, Layli, Meliza, Dhila, Mila, Dika, 

Muthia, Dinda, Diah, Ninik, Kiki, Riswan, Sukri, Asep, David, Aidil, 

Anas, Taufik, Syafiq, Dedi, Rudi, Nasirman, Randi, Dedet, Pauzan, Said, 

Wais, terima kasih selama ini telah menjadi sahabat-sahabat yang baik, 

semoga ilmu yang kita dapat selama perkuliahan bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan kita kedepannya, terkhusus ilmu munakahat-

nya, jangan sampai lupa ya. 

Semoga skripsi yang penulis rangkai dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Pekanbaru,    Februari 2019 

Penulis 
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