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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah dan hikmah, 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak 

hambatan, gangguan dan rintangan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan 

kepada baginda Nabi  Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya 

kebenaran kepada umat manusia, sehingga kita bisa membedakan antara yang hak 

dan bathil, semoga kita selalu mendapat syafa’atnya, Aamiin. 

Dalam penulisan Skripsi yang berjudul “Efektivitas Sidang Keliling 

Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah (Studi 

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2018)” Penulis ucapkan banyak 

terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan, 

motivasi untuk kelancaran dan kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini. Maka 

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-

tulusnya kepada : 

1. Ayahanda Masri (Alm) dan ibunda Minarti yang telah melahirkan, 

membesarkan, mendidik dan memberi kasih sayang sehingga penulis bisa 

sampai ke perguruan tinggi saat ini, yang tersayang udaku Awaluddin dan 

adikku Wirna Julita yang selalu memberikan dukungan, motivasi, do’a 

bagi penulis untuk selalu semangat dan berjuang dalam menggapai cita-

cita, kalian adalah kekuatan terbesar dalam hidup penulis. 
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2. Kementrian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan 

berupa beasiswa BIDIKMISI  sehingga penulis bisa melanjutkan 

pendidikan di perguruan tinggi. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. Ag selaku Rektor UIN 

SUSKA Riau. 

4. Bapak Dr. H. Hajar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum 

5. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA dan Bapak Ade Fariz Fahrullah 

M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akhwal al-Syakhsiyyah 

(Hukum Keluarga) Fakultas Syari’ah dan Hukum. 

6. Bapak Dr. H. Suyahib. M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama di bangku 

perkuliahan. 

7. Bapak Dr. H. Mohd. Yunus. M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan penuh ketulusan dan 

kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku perkuliahan. 

9. Ibuk Nogliasma, S. Ag, MH selaku Ketua Pengadilan Agama Lubuk 

Sikaping beserta Hakim, Panitera dan para Pegawai Pengadilan Agama 

Lubuk Sikaping yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis 

selama melakukan penelitian. 
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10. Kepala Perpustakaan beserta karyawan yang telah memberikan pelayanan 

dan memberi berbagai fasilitas literatur sebagai sumber pengumpulan data 

dalam penelitian ini. 

11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2015 

terkhusus lokal  AH. B Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA Riau 

dan Misqueen squad (Amak, Ounnie icuik, Uncu, Sanak dila, April dan 

Ricis). 

12. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) angkatan 2015 Desa Pasir Emas 

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. 

Perlu lembar yang lebih luas untuk nama yang tak tertuliskan, bukan 

maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua, tiada kata yang pantas penulis 

ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT 

membalas jasa dan budi kalian dengan berlipat ganda. 

Akhir kalam, hanya ucapan jazakumullahu khairan katsiran, semoga Allah 

SWT memberkati karya ini menjadi amalan akhirat kelak dan bermanfaat bagi 

pembaca. Aamiin Yaa Rabbal’ Alamin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Pekanbaru, 20 Mei 2019  

Penulis, 

 

 

WENTI LUSI 

NIM. 11521201446 

 


