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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan 

karunia yang telah di berikan kepada penulis. Kemudian shalawat dan salam semoga 

selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW penutup para Nabi, dan suri teladan 

terbaik sepanjang zaman, akhirnya dengan izin Allah SWT penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KEUTAMAAN NEGERI SYAM (Telaah 

Ma‟ānī al-Hadīts)” merupakan penelitian yang penulis lakukan dalam rangka 

melengkapi atau menyelesaikan tugas akhir kuliah di Fakultas Ushuluddin UIN 

SUSKA RIAU. 

Karya tulis ini tidak muncul dalam satu malam menjadi sebuah skripsi. Sejak 

pertama penyusunannya dari tahap sinopsis hingga menjadi skripsi, begitu banyak 

kendala-kendala maupun kesulitan yang penulis temui, dikarenakan keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, bahkan tulisan ini sempat mandeg 

(berhenti di tengah jalan). Akan tetapi, berkat sokongan, bimbingan, dan bantuan dari 

berbagai pihak, serta tekad dan semangat yang kuat, sehingga pada akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan karya tulis ini. Rasa bahagia yang tiada tara penulis rasakan 

saat tulisan ini dapat tertuang dalam bentuk skripsi, selain sebagai tugas akhir untuk 

menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau ini, setidaknya 

karya ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam Islam, meskipun karya ini 

belumlah maksimal. Dan karya tulis ini hanyalah tugas akhir dari pengembaraan 

penulis selama di Fakultas Ushuluddin UIN Suksa Riau, bukanlah akhir dari 

pengembaraan penulis dalam mencari ilmu. 

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan secara khusus ucapan terima 

kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang kasih 

sayangmu tiada berhujung dan do‟a mu yang selalu menjadi inspirasi dalam hidupku. 

Saudara-mara , Teman-teman, beserta keluarga yang lain yang selalu memberikan 

dukungan dan motivasi, bersama mereka penulis memahami arti kehidupan, 

dukungan kalian menjadi modal dan kekuatan utama penulisan skripsi ini. 

Ungkapan terima kasih yang tulus juga penulis haturkan kepada Bapak 

Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Munzir Hitami beserta jajarannya yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN SUSKA 

RIAU. Dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik dan benar tanpa 

adanya bantuan dari pihak lain. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada  
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Dekan Fakultas  Ushuluddin Ibunda Dr. Wilaela, M. Ag beserta para wakil 

Dekan I Bapak Dr. Khairunnas Jamal, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Agustiar, M. 

Ag, Wakil Dekan III Bapak Dr. Abu Bakar, M.Pd.  beserta jajaran civitas akademika 

Fakultas Ushuluddin yang melayani penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi 

yang sesuai dengan kepentingan pengambangan jurusan Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir. 

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada ketua jurusan Ilmu al-Qu‟an dan Tafsir 

Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS dan sekretaris Jurusan Ibu Jani Arni, M. Ag, yang telah 

banyak membantu penulis dalam proses penulisan skripsi dan memudahkan segala 

urusan yang terkait dengan jurusan. Kepada dosen pembimbing  I Bapak Dr. H. Zikri 

Darussamin, M. Ag.  Dan pembimbing II Bapak Dr. H. Dasman Yahya,Lc, MA yang 

penuh kesabaran memberi bimbingan serta arahan sampai penulis menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. Selalu dikenang sepanjang masa semua Dosen Fakultas 

Ushuluddin khususnya Dosen Jurusan Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir, yang telah 

mempercayai penulis untuk menimba ilmu dibangku Ushuluddin. Kepada 

Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Perpustakaan Universitas beserta semua 

karyawan yang banyak membantu penulis dalam melengkapi literatur-literatur yang 

dibutuhkan. Dan Ungkapan terima kasih yang tulus juga penulis haturkan kepada 

teman-teman yang menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, 

serta semua pihak yang ikut dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis 

hanya bisa berdoa semoga Allah SWT memberikan imbalan dan pahala yang 

setimpal kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Dan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga mereka senantiasa mendapat 

rahmat dan hidayah-Nya. Amiin Ya Rabb al-„Alamiin. 
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