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UCAPAN TERIMA KASIH
Bismillahir Rahmannir Rahim
Segala puji bagi Allah s.w.t Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Shalawat dan
salam semoga tetap tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah saw.
Dengan limpah rahmat serta taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi ini, penulis mengetahui bahwa menyelesaikan karya ilmiah atau
skripsi, merupakan sesuatu yang tidak mudah.
Skripsi ini berjudul PENDEKATAN TAKWIL AL-MARAGHI TERHADAP
AYAT-AYAT MUTASYABIHAT, disusun untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Agama dalam prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin (S.Ag.) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam
penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari
berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis
menyampaikan terima kasih kepada: Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA, berserta jajarannya yang telah memberi
kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini dalam Fakultas Ushuluddin
Jurusan Tafsir Hadis. Tidak lupa juga kepada Ibunda Dr. Wilaela, M.Ag selaku Dekan
Fakultas Ushuluddin dan para Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag,
Wakil Dekan II yaitu Bapak Dr. H. Agustiar, M. Ag, dan Wakil Dekan III yaitu Bapak
Dr. Abu Bakar M.Pd, M.Si yang telah memberikan penulis nasehat, motivasi, serta
bimbingan selama ini.
Seterusnya, kepada Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS, selaku ketua jurusan Tafsir
Hadis berserta sekretaris Ibu Jani Arni, M.Ag yang telah memberikan kemudahan
kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis. Selain itu kepada
Prof. Dr. H. Syamruddin Nasution, M.Ag dan Bapak Usman, M.Ag selaku dosen
bimbingan skripsi yang banyak memberikan arahan dalam menyelesaikan penyusunan
skripsi ini. Juga yang diingati Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku
pembimbing akademis yang banyak memberikan nasehat dan arahan kepada penulis.
Serta bapak dan ibu dosen dari Fakultas Ushuluddin yang telah mencurahkan segala
ilmu pengertahuannya kepada penulis, khususnya kepada Bapak H. Fikri Fahmod Lc.
M.A, Dr. H. Abd. Wahid, M.Ush, Ustaz H. Abdul Somad Lc.D.E.S.A, Dr Mustafa
Umar Lc. M.A, serta Dr. Lailatul Qadar M.Ag jurusan Tarbiah. Semoga ilmu yang
bapak ibu berikan bermanfaat bagi penulis dunia dan akhirat.
Yang terkhusus kepada Ibunda terkasih Mek Embun Binti Mamat yang telah
berjuang mendo’akan serta tidak pernah berhenti memberi sokongan dan semangat,
termasuk adik beradik yang tercinta yang selalu mendo’akan penulis sehingga skripsi ini
dapat diselesaikan tidak lebih dari waktunya. Tidak dilupakan juga pada teman yang
menjadi inspirasi, sahabat dan teman-teman seperjuangan jurusan Tafsir Hadis, dan
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sahabat yaitu Muslim, Firdaus, Amino Faidi, Muhsin, Hanif Omar dan Wan
Muhammad Fadhlie, Abdul Halim dan Mohd Fahmi serta Teman-teman dan sahabatsahabat mahasiswa Malaysia semua baik di Sukajadi maupun Panam, sahabat-sahabat
mahasiswa Malaysia atau Indonesia yang berada di Acheh, Medan, Jambi, Jakarta,
Bandung, Makassar dan adik-beradik (abna’ul harakah) yang telah memberikan
dukungan dan doa kepada penulis.
Terakhir, kepada semua pihak yang tidak penulis sebutkan yang telah banyak
membantu penulisan menyelesaikan skripsi ini.
Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang
mambangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Penulis harapkan skripsi ini bermanfaat dan
menjadi bahan bacaan bagi siapapun yang membacanya.
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