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KATA PENGANTAR 

     

Alhamdulillah segala jenis puji hanya milik Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skiripsi ini untuk 

memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag) 

difakultas Ushuluddin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada 

makhluq terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas dunia ini yakni nabi besar 

Muhammad SAW.  

 Penulis menyadari bahwa menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam hal ini 

skripsi, merupakan sesuatu yang tidak mudah. Pada kesempatan ini, penulis 

mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

bantuan baik berupa moril dan materil sehingga penulis berhasil menyelesaikan 

skiripsi yang berjudul “WAJAH QIRA’AT DALAM AL-QURAN SURAH AL-

BAQARAH MENURUT TAFSIR AL-KASYSYAF KARYA AL-ZAMAKHSYARI” 

Dalam penulisan skiripsi ini, secara khusus penulis ingin menyampaikan terimakasih 

dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibunda terkasih Ida 

Nuriati Rambe dan ayahanda tersayang Ahmad Harahap yang telah berjuang, 

menyayangi serta selalu mensuport. Ucapan terimakasih juga penulis samapaikan 

kepada kakak dan adik-adik  yang sangat penulis sayangi. 

 Selanjutnya, rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

mendukung dan membantu baik moril dan materil demi terselesaikannya skiripsi ini: 

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau, Prof. Dr. H. 

Munzir Hitami, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini pada fakultas 

Ushuluddin Prodi Ilmu Al-Quran danTafsir 

2. Ibunda Dr. Wilaela, M.ag selaku dekan Fakultas Ushuluddin, wakil dekan I 

bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.ag, wakil dekan II bapak Dr. Agustiar, 

M.ag 
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3. Bapak Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, MIS selaku ketua jurusan Ilmu Al-Quran 

danTafsir sekaligus juga sebagai pembimbing akademik. Terimakasih atas 

nasehat motivasi dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada 

penulis. Terimakasih juga kepada sekretaris jurusan ibu JaniArni, M.ag, yang 

telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang 

berkaitan dengan studi penulis. 

4. Bapak Dr. H. Abd Wahid, M.Us, dan Bapak H. Abdul Somad Batubara, Lc. 

MA, selaku dosen pembimbing skiripsi yang banyak memberikan arahan dan 

bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skiripsi ini. 

5. Bapak-bapak dan ibuk dosen yang telah mencurahkan segala ilmu 

pengetahuannya kepada penulis. Semoga ilmu yang Bapak Ibuk berikan 

bermanfaat bagi penulis di dunia untuk kebahagiaan di akhirat. 

6. Yang tak terlupakan, teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Al-Quran dan 

Tafsir angkatan 2012 

 

Penulis menyadari bahwa skiripsi ini belum sempurna. Mengingat 

kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas. Dengan segala kerendahan hati, 

penulis mengharap saran dan kritik yang sifatnya membangun kesempurnaan skiripsi 

ini. Penulis berharap semoga skiripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang 

membacanya. 

 

 

 

 

 

 

 


