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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita memuji dan bersyukur, memohon 

pertolongan dan ampunan. Kepada-Nya pula kita memohon perlindungan dari keburukan 

diri dan syaithan yang selalu menghembuskan kebathilan. Barangsiapa yang diberi 

petunjuk oleh Allah -subhanahu wa ta’ala, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya 

dan barangsiapa disesatkan oleh-Nya maka tak seorang pun dapat memberi petunjuk 

kepadanya. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad –

shallallahu’alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, juga pada orang-orang yang senantiasa 

mengikuti sunnah-sunnahnya. 

Skripsi ini tidak dibuat dengan mudah. Mulai dari synopsis, proposal, bahkan 

sampai menjadi sebuah karya ilmiah merupakan perjuangan yang menguras hati pikiran 

dan fisik, walaupun sempat merasa pesimis karena keterbatasan ilmu dan dangkalnya 

semangat, namun atas Rahmat Allah –subhanahu wa ta’ala- dan bantuan dari orang-

orang tersayang, terkhusus Suami yang selalu berada disamping, yang selalu memberi 

semangat dan arahan untuk tercapainya sebuah karya ilmiah yang dinyatakan layak untuk 

diuji. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :   

1. Rektor UIN SUSKA, Prof. Munzir Hitami, M.A, Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. 

Wilaela M.Ag beserta staf.  Ketua Jurusan Dr. Afrizal Nur, M.I.S beserta staf, yang 

telah memudahkan urusan penulis hingga jenjang saat ini. 

2. Dosen pembimbing pertama al-Ustadz Dr. Dasman Yahya, Lc, MA dan dosen 

pembimbing kedua al-Ustadz Usman, M.Ag yang telah membantu penyusunan serta 

penulisan skripsi ini sehingga selesai dan siap diuji. 

3. Pembimbing Akademis al-Ustadz Abdul Ghafur, M.Ag yang telah menyemangati dan 

memberikan arahan dari awal penulis menjadi mahasiswi di fakultas Ushuluddin UIN 

SUSKA hingga dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Para dosen Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, al-

Ustadz ‘Abd al-Shamad L.c, D.E.S.A, al-Ustadz Dr. Zailani, al-Ustadz Dr. Nixson 

Lc, al-Ustad Adynata, M.Ag dan lainnya yang tidak dapat disebut namanya satu 

persatu. 

5. Untuk yang paling istimewa ayah (Novrizal) dan ibu (Lilis Darienti) yang tak henti-

hentinya memberi semangat dan do’a kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat Allah 

lancarkan dengan do’a yang selalu ayah dan ibu mohonkan kepada Allah. 

6. Teruntuk abang dan kakak serta adik. Andre, Ns. Fitrah Nurhanifah, S.Kep, Nadhilah 

Khairuna dan Nadhilah Khairina yang telah berkontribusi besar dalam membantu 

penulis menyelesaikan skripsi ini. 

7. Teman-teman seperjuangan yang telah sudi mendengarkan keluh kesah selama 4 

tahun lamanya, berjuang bersama, dan saling menyemangati satu sama lain. Terima 

kasih kepada Nursalamah, Nurul Amalia, Tuti Afrianti, Taufik Hidayat, Krisna 
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Maulana, Nurul Khairiyah, Elsa Fatimah, Annisa Sufiana dan teman-teman lainnya 

yang tak mungkin disebutkan satu persatu. 

8. Teman-teman dari kelas agama I yang sampai sekarang tetap menjadi penolong 

dikala susah dan ikut bahagia di kala senang Adika Sri Wahyuni, Farid Fauzi, Raka 

Permana, Ahmad Halim, Zikri Rahmand, dan teman-teman lainnya.  

 


