
 

ix 
 

KATA PENGANTAR 

 

   
 Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Ta’ala, yang 

telah menjadikan setiap yang sulit menjadi mudah, sehingga dengan kemudahan 

itu penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang penulis beri judul 

“AZAB KUBUR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Kajian dalam Tafsir 

Al-Munir)”. Shalawat beserta salam senantiasa penulis mohonkan kepada Allah, 

semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa 

Sallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya yang 

setia pada ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman, Āmīn yā Rabb al-‘Ālamīn. 

Dalam kesempatan ini, ungkapan 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 Prof. Dr. H. Syamruddin Nst,   

M.Ag. dan Ibuk Khotimah, M.Ag. yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan 

telah mengawal proses penelitian dan penulisan skripsi ini hingga penulis maju ke 

ruang munaqasah dengan penuh keyakinan; Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS., selaku 

ketua jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Bapak Prof. Dr. Zikri Darussamin, 

M.Ag. selaku Pembimbing Akademik, Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag, dan H. 

Abdl Shomad, Lc, MA atas nasehat, motivasi dan bimbingannya selama ini yang 

telah diberikan kepada penulis; selanjutnya bapak-bapak dan ibu-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-

Qur’an dan Tafsir, yaitu Abdi Latifa, Nur Husna Izni dan yang lainnya. 

Selanjutnya ungkapan terimakasih yang tulus dan sangat istimewa penulis 

haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Hj. Nurlina dan Ayahanda       

H. M. Fisit, istri tercinta Aida Fitri Yesi dan anakku tersayang Belva Naura Hasfy, 

begitu juga abang-abang dan kakak-kakakku tersayang, Bakri beserta istri, kakak 

Dewi Sartika beserta suami, abang Arismanto, kakak Erliati beserta suami abang 

Darmilis, SE, serta sahabatku Abdul Malik. Selanjutnya penulis juga 

mengucapkan terima kasih kepada jamaah Masjid Nurul Islam, Kelurahan Sekip 

Kec. Lima Puluh Pekanbaru, Bapak Ir. H. Tri Wardi, Bapak H. Syawal Sutan 

Diatas, dan Bapak Topo atas semua doa dan dukungan serta support yang 

menginspirasi dan tiada henti agar penulis dapat segera menyelesaikan penelitian 

yang melelahkan ini.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, mengingat 

kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas, dengan segala kerendahan 

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. 
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