
iii 

 

UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT dengan limpahan rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir 

sebagai syarat memperoleh gelar serjana dalam ilmu Ushuluddin ( S.Ag ). 

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar umat Islam 

yakni Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam. 

 Penulis mengetahui bahwa menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam hal 

ini adalah skripsi, merupakan suatu yang tidak mudah. Pada kesempatan ini, 

penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak  

yang telah membantu secara moril dan meteril sehingga penulis berhasil 

menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Wanita Kurang Akal Menurut Ḥadīts 

(Kajian Ma’āni Al-Ḥadīts)”. Dalam penulisan  skripsi ini, secara khusus penulis  

ingin mengabdikan ucapan penghargaan dan terimakasih kepada ibunda terkasih 

Muhiroh dan ayahanda Mahrur yang telah berjuang dan mensuport, nenek dan 

kakek, serta adinda Sya’bana Kurniawati, Tsalisatul Akmaliah serta keluarga 

ananda semuanya. 

Selanjutnya, rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

mendukung dan membantu baik moril maupun materil demi terselesaikannya 

skripsi ini. Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

Prof. Dr. H. Munzir  Hitami MA beserta jajarannya yang telah memberi 

kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini pada Fakultas 

Ushuluddin Jurusan Ilmu Tafsir dan Hadits. Kepada Ibunda Dr. Wilaela M.Ag 

selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Wakil Dekan I bapak Dr. Khairunnas Jamal 

M.Ag, Wakil Dekan II bapak Dr. Agustiar. M. Ag. Dan selaku ketua Prodi Ilmu 

al-Qur’an dan tafsir Bapak Dr. Afrizal Nur. S.Th.I, MIS selaku ketua Prodi Ilmu 

Qur’an dan tafsir beserta Sekretaris Ibu Jani Arni, M.Ag yang memberikan 

kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi 

penulis. Ibu Khairiah, M.Ag selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas 

nasehat, motivasi dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada 



iv 

 

penulis. Bapak H. Abdul Somad Batubara, Lc, D.E.S.A dan Ibu Khairiah, M.Ag 

selaku dosen pembimbing skripsi  yang banyak memberikan arahan dan 

bimbingan  dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Serta Bapak-bapak dan 

Ibu-ibu dosen yang telah mencurahkan segala ilmu pengetahuannya kepada 

penulis. Semoga ilmu yang bapak ibu berikan 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 Ayu Rizki Saputra, Baitul Izhar, Taufiqur Rahman, Nurhayati,  

Muhammad Rizki, Muhammad Qomaru, Afif Husaini, Krisna Maulana, Randi 

Aleksmana, Erma Mahliana, Mia Amanah Lestari, Nurhayati Seragih, Widiya Nur 

Azmi, Teti Irmayana, Nursalamah, Nur Aisyah Gultom, Risma Sari, Nurhidayah 

Lubis, Elsa Fatimah, Noor Khaleeda, Nurul Fadillah Ramadhani, Tuti Afrianti, 

Nur Iziati, Nur Irfani, Monica Ayuni, Abdi Lathyfa, Dengsi Sutriani, Nur Husna 

Izni, Narni, Nurul Fatmawati, dan kawan-kawan KKN. 

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 bermanfaat dan menjadi bahan bacaan 

yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.  

 

Pekanbaru, 7 Juni 2017 

      Penulis, 

    

        

 

     NURUL KHOIRIAH 

11332201588 

 


