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KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMAKASIH

بسم اهللا الرمحن الرحيم
Dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin Puji syukur kehadirat

Allah SWT atas segala limpahan Rahmatdan karuniaNYA sehingga Penulis dapat

menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul “Dampak Positif dan Negatif

Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Study Kasus di Pengadilan

Agama Bangkinang) Shalawat dan salam selalu senantiasa tercurah buat sang

pembawa kebenaran, dan keadilan dan rahmat bagi seluruh alam, yakni Nabi

besar  Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya, yang selalu setia

terhadap ajaran yang dibawa beliau.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi

untuk meraih gelar sarjana S2 (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Banyak lika liku rintangan dan hambatan dalam

merampungkan Tesis ini, namun atas pertolongan Allah SWT. Serta di dukung

oleh segenap motivasi dan arahan dari berbagai pihak, pada akhirnya semuanya

hal yang semula menjadi sebuah rintangan, berubah menjadi kemudahan hingga

Tesis ini bisa diselesaikan.

Ucapan terimakasih Penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang telah

memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyelesain Tesis ini, maka penulis

mengucapkan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, terimakasih atas segala Do’a di setiap sembah

sujudnya, hingga Penulis mampu sampai di penghujung studi ini.
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2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA, Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan

Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Hidayatullah Ismail, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Islam

Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Prof. Dr. Mahdini , MA dan Dr. Helmi Basri, MA, sebagai dosen

pembimbing yang telah banyak begitu banyak memberikan arahan dan

motivasi kepada penulis sehingga tesis ini bisa terselesaikan.

5. Pihak Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Sultan

Syarif Kasim Riau yang telah memberika pelayanan dan penyediaan buku-

buku referensi, sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini.

6. Kepada segenap dosen yang selama ini telah memberikan tetesan ilmu dari

samudra ilmu yang begitu luas kepada penulis sehingga penulis dapat

mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahui.

7. Kepada rekan- rekan seperjuangan penulis, yang telah menjadi teman seiring

dan seperjuangan yang senantiasa saling memberikan motivasi dalam

menyelesaikan studi ini.

8. Semua pihak yang karena keterbatasan ruang dalam tesis ini, -tanpa

mengurangi rasa terima kasih- tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata, besar harapan penulis tesis ini dapat berguna bagi pembaca

serta dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran bagi dunia akademis.
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