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KATA PENGANTAR 

 
Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya buat alam semesta, seiring dengan itu shalawat dan salam 

kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah SWT untuk 

menyampaikan risalah Islamiyah-Nya kepada segenap umat dijagat raya ini sebagai 

hidayah dan irsyadah  yang  dapat menjamin kebahagian hidup ummat manusia di 

dunia dan ukhrowi. Dengan rahmat dan karunia Allah dan diringi dengan ketekunan 

serta kesabaran dan bantuan dari semua pihak yang berkompeten, maka penulis dapat 

menyusun skripsi dengan judul: “Fenomena Akhlak Remaja di Desa Koto 

Perambahan dan Kondisi  Sosialnya”. 

Dalam menyusun skripsi ini sudah barang tentu banyak terdapat kekurangan-

kekurangan, kejanggalan-kejangalan, baik dari segi sistematika, materi dan bahasa dan 

segala apa yang perlu dipenuhi dalam penulisah karya ilmiah. Memang tidak ada 

gading yang tidak retak dan tidak ada manusia yang tidak khilaf dan alfa. Dari itu 

penulis mengharapkan keritik dan saran yang sifatnya membangun untuk 

kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari banyaknya bantuan dari semua 

pihak, dan penulis merasa berkewajiban untuk berterimakasih yang selam-dalamnya 

kepada: 

1. Untuk yang mulia Ayahanda dan Ibunda, suami Taswir dan anak Harun 

Azmy yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta do’a agar 

penulis mendapatkan kemudahan dalam penulisan tugas akhir. 

2. Bapak  rektor  Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A dan bapak wakil  rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Dr. Wilaela, M.Ag selaku Dekan Fakultas Usuluddin 

4. Bapak Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku Pembantu Dekan I  



vi 
 

5. Bapak Dr. Agustiar, M.Ag selaku Pembantu Dekan II 

6. Bapak Dr. Hasbullah M.Is selaku Pembantu Dekan III 

7. Bapak Tarfin, M.Ag selaku ketua Jurusan Perbandingan Agama. 

8. Bapak Haris Riadi, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing I yang telah 

memberikan arahan dan telah meluangkan waktu dan perhatianya, yang 

mestinya diberikan pada yang lebih layak. 

9. Bapak Muhammad Yasir, M.A, selaku pembimbing II yang telah 

memberikan arahan dan telah meluangkan waktu bagi penulis untuk 

membimbing penulis dalam menulis skripsi ini. 

10. Kepada seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawati 

pada Fakultas Ushuluddin. 

11. Suami Taswadi, yang memberikan dukungan dan material serta anak Harun 

Azmy yang harus ikut ke pekanbaru bolak balik dari rohul. 

12. Teman-teman seperjuang yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang 

selalu memberikan motivasi untuk penulis. 

Demikianlah pengantar ini penulis sampaikan, sekali lagi penulis ucapkan 

maaf dan terimakasih yang sebesar-sebesarnya atas kekurangan dan kesalahan 

penulis. 

 

Billahi Taufig walhidayah, 

 
 Pekanbaru,    Januari  2017 

                          Penulis 
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