
i 

 

KATA PENGANTAR 

 
Dengan menyebut Asma’ Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 

Menyayang 

Segala puji hanya Milik Allah Semata, Rabb yang menciptakan dan 

mengatur seluruh makhluk di dalamnya, yang menggenggam segala kekuasaan 

yang mengusai segala hidayah dan taufik. Berkat hidayah dan taufik-Nya 

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selaian Alhamdulillāhirabbil 

’ālamīn karena telah menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul : ”Peran Ibu 

Prespektif Al-Qur’an dan Implikasinya dalam Kehidupan Kontemporer”. 

Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang 

telah diutus Allah sebagai tauladan yang berkahlak mulia bagi seluruh ummat 

manusia di akhir zaman ini. Yang mengajarkan arti persaudaraan, mengajarkan 

tentang ilmu pangetahuan, berkasih sayang, dan saling menghormati dengan 

sesama. Dan semoga dengan berselawat kepadanya akan mendapatkan 

syafaatnya atas izin Allah di akhirat kelak. Amin ya Rabb. 

Penulis menyadari dalam penulisan ini tidaklah mudah, banyak sekali 

kekurangan yang terdapat tulisan ini, akan tetapi berkat bantuan dan bimbingan 

serta motivasi dan support yang diberikan dalam proses penyelesaian penulisan 

ini maka penulis berterimakasih yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta (Harmis) dan Ayahanda (Rusli) 

kakak (Marwan) adek tercinta (Asriadi dan Ahmad Faizal) serta seluruh 

keluarga besar penulis yang selalu meberikan do’a dan dukungan sehingga 

tesis ini dapat diselesaikan. 
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2. Bapak Direktur PASCA SARJANA ( Prof. Dr. KH. ILYAS HUSTI MA ) 

serta jajarannya yang sudah memebrikan kesempatan kepada penulis untuk 

menimba ilmu di Universitas ini. 

3. Ibunda Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. Wilaela, M.Ag, bapak Dr. 

Khairunnas Jamal, M.Ag selaku PD I, beserta jajaran civitas akademika 

Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan kemudahan dalam penulisan 

skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan jurusan Tafsir 

Hadits. 

4. Bapak Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah) 

beserta para staf yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam 

pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis. 

5. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal M.Ag dan Dr. H. Nixon, Lc. M. Ag selaku 

dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dalam  

menyelesaikan penyusunan tesis ini. Semoga Allah Swt membalas semua 

kebaikan yang telah bapak berikan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. 

6. Kepada Guru-Guru dan seluruh Dosen-Dosen yang penulis tidak bisa 

sebutkan satu persatu yang sudah sangat berjasa mengajarkan serta 

membagi ilmu kepada penulis, semoga Allah SWT membalas segala yang 

telah Guru-Guru berikan baik di dunia maupun di akhirat. 
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7. Kabag. Kemahasiswaan dan yang terkait, sudah memberikan kemudahan 

dalam hal Administrasi. 

8. Rekan-rekan seperjuangan Pasca Sarjana jurusan Tafsir Hadits angkatan 

2015, beserta semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu. yang 

telah banyak membantu secara moril dan materil, yang sudah memberikan 

semangat kepada penulis, Jazakallah Khairan Jaza’. 

9. Semua pihak  yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, yang turut 

berpartisipasi dalam memberikan semangat, bantuan dan motivasi 

sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Terimakasih 

atas segala bantuan yang sudah diberikan kepada penulis semoga Allah 

membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam 

penulisan tesis ini, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun bagi kesempurnaan tesis ini, dan terakhir penulis 

berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

 

 

 

 

 

Pekanbaru, 12 Mei 2017 

Penulis 
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