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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk 

memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu 

Ushuluddin (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan 

umat manusia yaitu Rasulullah Saw yang mana kasih sayangnya pada umat tak 

pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai dalam satu 

malam. Sejak pertama penyusunannya dari tahap sinopsis hingga menjadi skripsi, 

begitu banyak kendala-kendala maupun kesulitan yang penulis temui, karena 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akan tetapi, 

berkat sokongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun 

material, serta tekad dan semangat yang kuat, sehingga pada akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan karya tulis ini.  

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin mengabdikan ucapan 

penghargaan dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk yang sangat istimewa 

dalam hidup penulis, atas dukungan yang tiada hentinya yaitu ibunda terkasih Elvi 

dan ayahanda Efendi yang telah berjuang secara penuh dari segi moril dan 

material agar penulis selalu dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang 

tertinggi dan motifasi menyelesaikan skripsi ini dengan semangat yang membara. 

Serta adik tercinta, Aulia Ardi, Zikra Efendi, yang telah mensport dan menjadi 

penyemangat penulis. Tak lupa pula ucapan terimakasih kepada kakek dan nenek 

di kampung selalu menasihati penulis setiap hari, memberi sokongan dan doa 

yang berlimpah ruah untuk penulis. 

Selanjutnya rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

mendukung dan membantu baik moril maupun material demi menyelesaikan 

skripsi ini. Kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA 

beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu 

di Universitas ini. Kepada Ibunda Dr. Wilaela M.Ag, Wakil Dekan I bapak Dr. 

Khairunnas Jamal M.Ag, Wakil Dekan II bapak  Dr. Agustiar M.Ag, Wakil 

Dekan III Bapak Dr.Abu Bakar, M. Pd. Dan selaku ketua Prodi Ilmu al-Qur’an 

dan tafsir Bapak Afrizal Nur, S.Th.I, MIS beserta sekretaris Ibu Jani Arni, M.Ag 

yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang 

berkaitan dengan studi penulis. Bapak Suja’I Sarifandi, M.Ag selaku Pembimbing 

Akademik. Terimakasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi dan 

bimbingannya bapak selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan Bapak 

Dr. Khairunnas Jamal M.Ag, dan Ibunda Dr. Wilaela M.Ag,  selaku dosen 

pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam  

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Bapak Dr. H. Masyhuri Putra, Lc, M.Ag 

dan Bapak Drs. Agus Salim Nst., M.Ag selaku dosen penguji skripsi yang sangat 

banyak memberi masukan dan sangat membuka pikiran penulis untuk 

menjadilebih baik.  Serta bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah mencurahkan 
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segala ilmu pengetahuannya kepada penulis yang tidak disebutkan namanya satu 

perstu disini. Semoga ilmu yang bapak ibu berikan menjadi berkah dan 

bermanfaat bagi penulis di dunia untuk kebahagiaan akhirat. 

 Terima kasih kepada sahabat yang selalu membantu dikala susah, 

menghibur dikala gundah, dan menyemangati di saat-saat hampir menyerah 

kepada Abdi Lathyifa, Nurul Fatmawati, Nur Husna Izni, Dengsi Sutriani, Narni. 

Dan kepada teman-teman seperjuangan Abdul Rahman, Abu Hasan, Derhana 

Bulan Dalimunthe, Yusy Erni, Fatimah Az-Zahra, Maisarah, Husaina, Mira, Anita 

Rusbaini, Nurul Khairiah, Sumantri Adenin, Ahmad Yaqis, sudirman, Lukmanul 

Hakim, Ari Khairul Rizal, Jamal Wahdi, Amirul Hakim, Aswan, Arifin Lubis, 

Arifin Harahab, Muhammad Jamil, Ahmad Jamil, Jupri Hamdani, Abdul Hayy, 

Adnan, Msyarif dan semua teman-teman seperjuangan IQTA dan semua rekan-

rekan yang telah berkontribusi dan tak mungkin di sebutkan satu persatu.  

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis menghanturkan ucapan terima 

kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka atas sumbangsih yang telah 

diberikan dalam penelitian dan penulisan ini. Kepada Allah Swt penulis berdoa 

semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah 

yang baik, sehingga mereka selalu mendapat rahmad dan karunia-Nya. Āmīn yā 

Rabb al-‘ālamīn.  

 

 

 

Pekanbaru, 11 Juli 2017 

 

  

    Monica Ayuni 

NIM. 11332201682 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


