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KATA  PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah swt., yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis 

dengan judul “Pluralisme Dalam Perspektif Mufassirin”. Salawat serta salam 

semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Saw., beserta 

keluarganya, para sahabatnya, serta kepada semua umatnya yang berada di atas 

sunnahnya. 

Selama proses penulisan tesis ini, penulis telah mendapat bantuan dan 

pemikiran dari berbagai pihak yang baik langsung maupun tidak langsung, yang 

telah turut menyukseskan studi penulis. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima 

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan 

fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan 

pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 



 

ii 

 

3. Bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA selaku Ketua Program Studi 

Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag dan Bapak Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., 

M.Ag selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan 

bimbingan dan arahan serta tuntunan kepada penulis dalam menyelesaikan 

tesis ini. 

5. Bapak dan Ibu para Dosen beseta Karyawan Program Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah membimbing, memberikan 

dan menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada penulis. 

6. Kepala Perpustakaan al-Jâmi’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, beserta karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk meminjam buku-buku yang di perlukan dalam penyusunan tesis ini. 

7. Kepala Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau beserta karyawan yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk meminjam buku-buku yang di perlukan dalam 

penyusunan tesis ini. 

8. Abi A.Hamid Syahrofi B.A dan Umi tercinta Komariah, beserta abang dan 

kakakku Hidayani, serta adik-adikku fitri dan diana, juga calon Istriku Ayu 

yang mana mereka telah banyak memberikan dorongan, semangat dan 

motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada program 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sampai 

dengan penyelesaian tesis ini. 
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9. Segenap rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir 

Hadis angkatan 2015 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

sebagai tempat berdiskusi dan saling tukar informasi ilmiah, Nasrul, sari, 

nadana, munadi, ihfazh, dede, fika, riska, mila, bang joko, bang wengki, bang 

ismail pane, hafizh, riski, anis, ilham, serta semua pihak yang telah rela dan 

ikhlas memberikan bantuannya selama proses studi penulis hingga selesainya 

penulisan tesis ini, penulis hanya dapat mengucapkan  Jazakumullah Khairan 

Katsira. 

   Akhirnya, penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas 

dari kelemahan dan kekurangan. Oleh Karena itu segala kritik dan koreksi 

sangat diharapkan untuk hasil yang lebih baik suatu saat nanti. Semoga Allah 

swt., mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya. 

       

 

Pekanbaru,  13 April 2017 

 

            Muhammad Syukri 

                  NIM: 2159 2105 833 

 

 

 

 


