
iii 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Dengan limpah rahmat dan kurnia-Nya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat 

memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag). Shalawat serta 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 jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang 

telah membantu secara moral dan material sehingga penulis berhasil menyelesaikan 

skripsi yang berjudul BAI'AT DALAM PERSPEKTIF HADITS NABI SAW 

(KAJIAN MA’ANI AL-HADITS). 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik moral maupun material demi 

terselesainya skripsi ini : 

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

Hitami M.A, berserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk 

menimba ilmu di Universitas ini dalam Fakultas Ushuluddin Prodi Ilmu Al-

Qur’an Dan Tafsir. 

2. 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 Drs. Abu Bakar, 

M.Pd. yang telah memberikan penulis nasehat, motivasi, serta bimbingan 

selama ini.  

3. Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS, selaku ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 

berserta sekretaris Ibu Jani Arni, S.Th.I, M.Ag yang telah memberikan kemudahan 

kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.  

4. Dr. H. Zailani, M.Ag dan Bapak Haris Riadi, M.Ag selaku dosen bimbingan 

skripsi yang banyak memberikan arahan dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini.  

5. Bapak Prof. Dr. H. Kurnia Ilahi, MA selaku pembimbing akademis yang banyak 

memberikan nasehat dan arahan kepada penulis.  



iv 

 

6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen dari Fakultas Ushuluddin yang telah 

mencurahkan segala ilmu pengetahuannya kepada penulis, semoga ilmu yang 

bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.  

7. Yang terkhusus kepada Ayahanda terkasih Haji ‘Abdul Aziz Bin Dzulkifli dan 

Ibunda terkasih Hajjah Ruhailah Binti Yusoff yang telah berjuang mendo’akan 

serta tidak pernah henti memberi sokongan dan semangat, termasuk adik 

beradik yang tercinta yang selalu mendo’akan penulis sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan tidak lebih dari waktunya.  

8. Yang tak dilupakan dan menjadi inpirasi, sahabat dan teman-teman 

seperjuangan jurusan Tafsir Hadis, dan sahabat yaitu Kamaro, Randy, Rizky, 

Ayu Riski, Krisna, Paisal, Izhar, Erma, Irma, Risma, Mia, Deyla, Nurul, Tuti, 

Yati, Aisyah, Eda, Salamah, Tifa, Husna, Rahman, Haiy, Hakim, Syarif, Adnan 

dan Aslam yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis. 

9. 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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanbaru, 24 April 2017, 

            Penulis, 

 

 

 

AFIF HUSSEINI BIN ABDUL AZIZ 

  NIM: 11332106984

 


