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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

 Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang 

telah menjadikan setiap yang sulit menjadi mudah, sehingga dengan kemudahan 

itu penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang penulis beri judul“AT-

THIN DALAM AL-QUR’AN MENURUT ULAMA TAFSIR DAN SAINS 

MODERN (KEMU’JIZATAN AL-QUR’AN DARI ASPEK SAINS)”. 

Shalawat beserta salam senantiasa penulis mohonkan kepada Allah, semoga selalu 

dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-

sahabatnya serta para pengikutnya yang setia pada ajaran yang dibawanya sampai 

akhir zaman, Āmīn yā Rabb al-‘Ālamīn. 

Penulis menyadari, bahwa menyelesaikan sebuah karya ilmiah, termasuk 

skripsi ini merupakan suatu hal yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang 

bisa dibilang cukup lama untuk mencapai puncaknya. Tanpa ada bimbingan dan 

dorongan serta motivasi dari berbagai pihak kepada penulis sejak pertama kali 

menggelutinya sampai ke tahap penyerahan, tentunya penulisan skripsi ini tidak 

akan selesai sesuai harapan.Karena itu, pada kesempatan ini,penulis mengucapkan 

terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik 

secara moril maupun materil, akan tetapi karena keterbatasan waktu, semua nama 

mereka tidak akan disebutkan satu per satu di sini. 

Terima kasih penulis ucapkan kepada ibunda dekan Fakultas Ushuluddin, 

yaitu Ibu Dr. Wilaela, M. Ag. yang selalu memberikan dorongan kepada penulis 

untuk segera meyelesaikan skripsi ini; kedua dosen pembimbing skripsi ini, yaitu 

bapak Dr. Muhammad Afrizal Nur M.I.S dan Bapak Usman. M.Ag. yang dengan 
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penuh kesabaran dan ketelatenan telah mengawal proses penelitian dan penulisan 

skripsi ini hingga penulis maju ke ruang munaqasah dengan penuh keyakinan; 

Bapak Dr. H. Zailani M.Ag selaku Pembimbing Akademik atas nasehat, dan 

bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis; Bapak Dr. Afrizal 

Nur, M.I.S., dan Ibu Jani Arni, S.Th.I, M.Ag. yang telah mengajarkan mata kuliah 

Tafsir, Membahas Kitab Tafsir, dan Metodologi; selanjutnya bapak dan ibu dosen 

yang telah mencurahkan segala ilmu pengetahuannya kepada penulis yang 

pastinya akan sangat berguna bagi kebahagiaan penulis dari dunia sampai akhirat; 

yang tak terlupakan dan menjadi inpirasi, teman-teman seperjuangan jurusan ilmu 

al-Quran dan Tafsir , yaitu Zainal Arif S.Ud, Abu Bakar S.Ud, Sany Eka Putra 

S.Ud, Arif Iman Maulidin S.Ud, M. Iqbal T S.Ag, Taufik Hidayat S.Ag, Budi 

Ramadhan, Adzan Syahrer, Andre Teen N, Amir Husein, Hasri Yoga Sanjaya, 

Muhammad Rafles, Fitri Qonaah, Nurbaini,  dan Zuliani; selanjutnya Sahabat 

Dumai Kota KKN Angkatan 2015 yang selalu menginspirasi , yaitu Yudi Saputra 

, Zuriatul K, M. Iqbal, Hadi Oktorio, Riska Kelana P, Sofia Ranti, Andika Dwi P, 

Listiani Pratiwi, Khotimatul hasana, dan cici. 

Selanjutnya ungkapan terimakasih yang tulus dan sangat istimewa penulis 

haturkan kepada orang tua tercinta, Ayahanda H. Misnadin dan Ibunda Hj. 

Khusnul Hotimah, begitu juga kakak saya Anik Lailatul Istikomah S.Pd.I abang 

saya Nurwanto dan juga adik saya Agustina Selfriany S.E dan Angga Cahyono. 

atas semua doa dan dukungan serta support yang menginspirasi dan tiada henti 

agar penulis segera menyelesaikan penelitian yang melelahkan ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, mengingat 

kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas, dengan segala kerendahan 
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hati , penulis mengharap saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan 

skripsi ini. Penulis harapkan skripsi ini berguna dan menjadi bahan bacaan yang 

bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. 

 

 Pekanbaru, 10 April 2017 

Penulis, 

 

Emil Lukman Hakim 

NIM.11232104708 
 


