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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

 Alhamdulilah segala puji hanya milik Allah SWT Tuhan sekalian alam 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga 

penelitian ini dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam 

semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunaikan 

amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Iman, Islam dan 

Ukhuwah. 

 Penulisan skripsi yang berjudul “Manfaat Matahari Menurut Al-Qur’an 

Dan Kaitannya Dengan Sains” dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi 

sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarja Agama (S.Ag) pada fakultas 

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau. 

 Sebagai yang diketahui bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis 

banyak menghadapi cobaan dan rintangan, namun ini semua tidak mematahkan 

semangat penulis untuk terus menyelesaikannya. Penulis juga  menyadari bahwa 

skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan 

kemampuan dan cara berfikir penulis serta terbatasnya wawasan yang penulis 

miliki. Karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. 

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini banyak sekali bantuan, penelitian, 

bimbingan, motivasi, saran dan pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, 

maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebsar-besarnya terutama kepada: 

1. Teristimewa untuk ibunda tercinta dan tersayang Rosma Hasibuan dan 

Ayahanda yang  tercinta Sutan Mulia Dalimunthe yang telah membesarkan 

dan mendidik ananda selama ini sehingga dapat menyelesaikan pendidikan 

di perguruan tinggi ini, serta doa yang tulus dan ikhlas kepada ananda. 

Tidak ada yang dapat ananda lakukan untuk membalas jasa ayah dan ibu. 

Semoga Allah senantiasa melindungi dan membalas jasa-jasa ayah dan 
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Ibundaku tercinta. Maafkan ananda ibu dan ayahku tercinta ananda blm 

bisa memberikan apapun sampai ananda sebesar ini, tapi yang jelas doa ku 

selalu bersama ayah dan ibuku sayang. Rasanya tidak cukup semua itu 

ananda tuliskan, tapi yang harus ibu dan ayah tau bahwa kami selalu 

bersama kalian. Kami sayang ayah dan ibu selamanya. Skripsi ini untuk 

mu wahai ayah dan ibu ku serta seluruh abang-abang dan adik-adik ku. 

2. Teristimewa juga untuk babang ku sayang al-Ustadz raja aksi dalimunthe, 

SH. atas segala yang sudah diberikan, dari didikan, kasih sayang, tidak ada 

yang dapat saya balaskan dari itu semua semoga Allah selalu melindungi 

mu babang ku sayang dan semoga makin sukses dan selalu dalam ridho 

allah. Hari-hari ku, bahkan semangat ku ada pada abang, maka ucapan 

terima kasih yang tidak dapat di ukur saya persembahkan untuk babang 

tercinta. Maafkan adek belum bisa menjadi saya yang terbaik untuk abang 

tapi saya berjanji akan selalu menjaga amanah abang dan menjadi adek 

yang tidak manja lagi. 

3. Teristimewa juga untuk seluruh keluarga saya, abang Torkis, kakak Erni, 

kakak Siti, kakak Yurniati, kakak Wahyu, kakak Inem, kakak Erlin, abang 

Raja dan adik-adikku tersayang Muhammad yusril dan Nasrun Shaleh 

dalimunthe. Terima kasih untuk semua doa dan motivasi serta tenaga yang 

telah kalian keluarkan untuk kami.  

4. Teristimewa juga untuk kk dan abang ipar saya, yang selalu memberikan 

saya semangat. kakak lina harahap, abang timbul harahap, abang ongku 

hasibuan, abang juang hasibuan,abang bujing harahaf, abang pian harahap, 

abang zulfan ritonga.   

5. Teristimewa untuk al-Ustadz Muhammad Shalihin yang telah sabar dan 

selalu memotipasi dan memberikan ilmunya untuk saya, terima kasih 

banyak mudahan semuanya dalam ridho Allah. 

6.  Keluarga besar pondok pesantren Nurul Huda Bangai, untuk al-Ustadz 

Muhammad Hatta Hasibuan, S.Ag, al-Ustadz Malim Siregar. Dan ibunda 

Norlawati Hasibuan, S.Ag, Ibunda rida, ibunda Nurkhaliza Batubara, S.Pd, 

Al-Ustadz Nikmat Hasibuan, S. Pd, al-Ustadz Rangkuti, bapak Abdul 
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Qadir, S.Pd. Bapak Muklis Nasution, S.P, bapak Abdul Rajab,S.Pd, I dan 

Guru-guru saya yang tidak dapat saya ucapakan satu persatu lagi, ucapan 

terima kasih yang sedalam-dalamnya atas ilmu yang diberikan serta doa 

yang telah di lantunkan untuk ananda, semoga ilmu ini bermanfaat untuk 

agama dan bangsa dengan ridho dari para guru-guru ku tercinta.  

7. Teristimewa juga untuk keluarga di pondok pesantren Al Mujtahadah atas 

doa dan motivasinya terkhusus untuk Ayahanda tercinta Prof. Dr. KH. 

Ahmad Mujahidin dan umi kami tercinta. Dan juga para anak-anak didik 

kami di pondok al-Mujtahadah.  

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

Munzir Hitami, M.A, beserta jajarannya yang telah member kesempatan 

penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini pada Fakultas Ushuluddin 

Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. 

9. Ibunda Dr. Wilaela, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, dan wakil 

Dekan I yaitu bapak Dr. H. Agustiar, M.Ag, dan wakil Dekan III yaitu 

bapak Dr. Hasbullah, S.Ag, M.SI, yangtelah memberikan kemudahan 

dalam penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan 

Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. 

10. Bapak Dr. Afrizal Nur, S.Th.i, MIS selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an 

dan Tafsir beserta sekretaris Ibu Jani Arni, S.Th.I, M. Ag yang telah 

memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan 

dengan studi penulis. 

11.  Bapak Drs. Ali Akbar, MIS selaku sebagai pembimbing I yang telah 

memberikan waktu, ilmu dan motivasi kepada penulis. Terima kasih atas 

arahan dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

12. Bapak Drs. Saifullah, M.Us selaku pembimbing II yang telah memberikan 

waktu, ilmu dan motivasi kepada penulis. Terima kasih atas arahan dsan 

kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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13. Bapak Prof. Dr. Zikri Darussamim, selaku dosen yang sudah banyak 

memberikan ananda nasehat dan semangat. 

14. Bapak Dr. H. Abdul Wahid, M.US, selaku dosen yang telah banyak 

membantu penulis untuk memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah mencurahkan segala ilmu 

pengetahuannya kepada penulis. Semoga ilmu yang bapak ibu berikan 

bermanfaat bagSemoga ilmu yang bapak ibu berikan bermanfaat bagi 

penulis di dunia untuk kebahagian akhi penulis di dunia untuk kebahagian 

akhirat. 

16. Seluruh adik-adik tersayang yang selalu setia mendampingi kk dan 

menyemangati kk untuk menyelesaikan tulisan ini, adik tersanya Nanda, 

Yuliatin, Herlina, dan adik-adik dan abang-abang seperjuangan di PMII. 

Terima kasih yang sebesar-besarnya mudahal Allah selalu menjaga 

ukhuwah di antara kita.  

17. Seluruh teman-teman Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Abdi Latfiha, Monica 

Ayuni, Narni, Densi Sutriani, Yusi Erni, Mira, Husaina, Maisarah, 

Fatimah, Fatmawati, Nurul Husna, Khairunnisa, Ahmad Yaqis, 

Muhammad Rizki Abdullah, Sudirman, Aswan, Muhammad Jamil, dan 

teman-teman lainnya yang tidak saya sebutkan terima kasih kepada teman-

teman yang telah membrikan saya motivasi dan semagat dalam 

menjalankan studi sampai selesai.  

18. Seluruh sahabat-sahabat KKN Jumrah dan sahabat-sahabat tercinta, 

Khoiriah Hasibuan, NurKhalila Hasibuan, Husaina maya sari, Mira, Erma 

Mahlian, S. Ag, Nurhidayah Lubis, dan sahabat sahat yang lain. Terima 

kasih atas motivasinya.   

19. Kepada semua pihak yang tidak penulis sebutkan yang telah banyak 

membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangatlah 
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diharapkan. Akhirnya hanya kepada Allah Ta’ala jugalah saya berserah diri. 

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaatnya bagi penulis dan bagi semua 

pembaca serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Amin. 

 

 

Pekanbaru, 03 April 2017 

Penulis,  

 

 

 

 

DERHANA BULAN DALIMUNTHE 

NIM: 11332205003 


