
 iii 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum warahmatullah hiwabarakatuh. 

Alhamdulilahhirabbil’alamin, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat 

Allah SWT  yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya kepada 

kita semua. Sholawat beserta salam tidak bosannya kita ucapkan kepada 

junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat safaat beliau 

di akhirat nantik. Dengan rasa bahagia yang tak terhingga sekali lagi penulis 

mengucapkan “Alhamdulillah”, karena atas  izin Allah SWT penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini tanpa ada hambatan dan rintangan yang begitu berarti, 

skripsi ini berjudul: “LIBERALISASI PEMIKIRAN DI PERGURUAN 

TINGGI ISLAM DI INDONESIA (STUDI TERHADAP BUKU “VIRUS 

LIBERALISME DI PERGURUAN TINGGI ISLAM” KARYA ADIAN 

HUSAINI) 

Penulis ini bertujuan untuk memenuhi syarat demi mencapai gelar sarjana   

Fakultas Ushuluddin jurusan Ilmu Aqidah UIN SUSKA RIAU. Tentu itu bukan 

satu-satunya tujuan dari skripsi ini, penilis berharap semoga skripsi ini dapat 

menjadi sumber bacaan yang memberikan ilmu bermanfaat bagi pembacanya. 

 Penulis menyadari bahwa, dalam skripsi ini banyak sekali bantuan-bantuan 

berupa bimbingan, motivasi, and masukan yang berharga dari berbagai pihak. 

Atas bantuan tersebut, penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada: 
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1. Ayahanda A.B.D Muzakir dan Ibunda Mardianis, trimakasih atas belaian 

kasih sayang dan perjuangan ayah dan ibu yang telah melahirkan dan 

membesarkan penulis, hingga penulis mampu meraih cita-cita saat ini. 

Trimakasih adik-adikku tersayang Armayanis. Spt, Melda Hasanah, semua 

karib kerabat yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga 

akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. 

2. Yang terhormat Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Munzir 

Hitami beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU. 

3. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU, Ibunda Dr. Wilaela, 

M.Ag, beserta wakil Dekan I,II, dan III, yang melayani penulis untuk 

menyelesaikan penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan dan 

pengembangan Ilmu Aqidah. 

4. Ketua jurusan Ilmu Aqidah Bapak Tarpin M.Ag dan sekretaris jurusan 

Ilmu Aqidah Bapak Muhammad Yasir S.Th.I, M.A yang telah banyak 

membantu penulis dalam proses penulisan skripsi dan memudahkan segala 

urusan dalam bidang administrasi maupun dalam berbagai hal lainnya. 

5. Bapak Dr. Agustiar. M.A selaku pembimbing akademik yang telah banyak 

memberikan nasehat dan masukin sejak awal penulis mengenyam 

pendidikan di Fakultas Ushuluddin hingga selesai.  

6. Bapak Dr. H. Saidul Amin, MA dan Bapak Dr. Martius, M.Hum  yang 

telah membimbing dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal hingga 
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akhir penyusunannya. Semoga allah SWT memuliakan bapak atas ilmu 

dan bimbingan yang telah diberikan. 

7. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin, khususnya dosen-dosen jurusan Ilmu 

Aqidah, terimakasih untuk ilmu yang telah bapak/ibu berikan selama 

penulis kuliah di Fakultas Ushuluddin. Semoga allah SWT Memuliakan 

bapak/ibu atas ilmu dan nasehat yang telah diberikan. 

8. Sahabat-sahabat yang baik: Nurba’i, Juwita karmila wati, Yulian Reni, 

Rohani, Sriyati, Janrisa Armi, Robina, Sriyati, Tanti Zakiyatulfitri, Diah 

Fatmawati, Dedi Setiadi, Indra saputra, dan semua teman-teman AF, 

Khususnya angkatan 2012, sahabat-sahabat seluruh Ushuluddin, adik-adik 

regenerasi Ushuluddin yang membanggakan. Maaf tidak bias 

menyebutkan satu persatu. Akhirnya harapan penulis mudah-mudahan 

skripsi ini bias bermanfaat bagi kita semua, amin… 

 

 

Pekanbaru 15 Maret 2017 

Penulis, 
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