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UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini, dengan judul “PANDANGAN KOMUNITAS MUSLIM DAN

KRISTEN TERHADAP PERAYAAN TAHUN BARU MASEHI DESA SARI

GALUH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR”.

Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan Studi Strata 1(S1) guna

memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin (S.Ag) pada Prodi Studi Agama-Agama,

Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN

SUSKA RIAU).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik

dari segi bahasa, kata-kata, pembahasan maupun pikiran yang penulis sumbangkan.

penyelesaian skripsi ini tidak terlepas pula dari kerja sama dan peran orang-orang

yang ada disekeliling penulis, yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, demi

tercapainya tujuan dari penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin

mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada kedua dosen pembimbing skripsi

ini, yaitu bapak Dr. Alpizar,M.Si (pembimbing I) dan bapak Dr. H. Abdul Ghofur,

M.Ag, (pembimbing II) yang penuh dengan kesabaran dan ketelatenan telah

mengawal proses penelitian dan penulisan skripsi hingga selesai. Dr. Wilaela, M. Ag,

selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau (UIN SUSKA RIAU) yang telah merestui pembahasan skripsi ini. Ucapan

terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Jurusan Perbandingan Agama

Bapak Dr. Abu Bakar, M.Pd dan Sekretaris Jurusan Ibu Khairiah, M.Ag yang telah

banyak membantu penulis dalam proses penulisan skripsi dan memudahkan segala

urusan yang berhubungan dengan jurusan. Bapak Drs.H. Hurmain, MA selaku
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Terakhir, ungkapan terimakasih Secara khusus untuk orang tua, ibunda Yeni

Elpi dan ayahanda Abdul Khadir Bahari tercinta, Terimaksih saya untuk yang

tercinta kakek dan nenek serta adik penulis Riyan Maisaputra yang telah memberikan

dukungan baik meteri maupun pikiran serta dukungan dan doa yang selalu
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mengiringi langkahku selama menempuh jenjang pendidikan sampai saat ini. Kepada

bapak Sumarna selaku Kepala Desa Sari Galuh dan Seperangkat desa Sari Galuh,

pak Purwoto (Tokoh Protestan), bapak Purba (tokoh Katolik), bapak Bahari (Tokoh

agama Islam), serta masyarakat setempat dan para remaja muslim dan non-muslim

yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dalam  penyelesaian

penelitian ini. Untuk sahabat-sahabat saya Jurusan Perbandingan Agama, Dek Riska

Iriana, Neni Sholehah, Damita Zen, Gusti Rahmawati, Nurazizah, Riski Ayu Dian

Roza, Inna Solati dan Siti Nurfatimah Acih, Terimaksih karena telah memberikan

arti indah kebersamaan. Teman-teman HMJ Fakultas Ushuluddin yang telah

memberikan arti keloyalan dan kebersamaan dalam berorganisasi.Semua pihak yang

telah membantu dalm penyelesaian skripsi.

Akhir kata hanya bagi Allah segala kemuliaan dan kebenaran, dan kepada

Allah jugalah penulis berserah diri dalam segala urusan. Semoga seluruh bantuan

yang penulis peroleh selama ini mendapat balasan dari Allah SWT. Amin ya robbal

‘alamin......
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