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KATA PENGANTAR 

 
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang 

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 selain Alhamdulillāhirabbil 

’ālamīn karena telah menyelesaikan Tesis ini dengan Judul : “STUDI SANAD 

DAN MATAN HADĪTS DALAM MAJMU’ SYARIF (TAKHRIJAN WA 

DIRASATAN)”. 

Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad shallallah 

'alai wasallam, 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 bershalawat kepadanya 

akan mendapatkan syafa’atnya atas izin Allah di akhirat kelak.  

Selama proses penulisan Tesis ini, penulis telah mendapat bantuan dan 

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

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

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Ayahanda (al-marhum) dan Ibunda  yang telah melahirkan Ananda 

kedunia ini, serta mau berkorban demi masa depan Ananda, dan keluarga 

besar Ananda Abang Akak, serta Istri dan Anak saya yang saya sayangi. 
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2. Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU ( Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA ) 

serta jajarannya yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

3. 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 

4. Bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA selaku ketua Program Studi 

Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau  

5. Bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA dan bapak Dr. H. Khairunnas 

Jamal, MA selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan 

memberikan bimbingan dan arahan serta tuntutan kepada penulis dalam 

menyelesaikan Tesis ini. 

6. Bapak dan Ibu para dosen beserta Karyawan Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

membimbing, memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuan 

kepada penulis. 

7. Kepala Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan yang telah memberikan 
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kesempatan kepada penulis untuk meminjam buku-buku yang penulis 

perlukan dalam penyusunan Tesis ini. 

8. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi 

Tafsir Hadīts angkatan 2015 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, beserta semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang 

telah banyak membantu secara moril dan materil, yang sudah memberikan 

semangat kepada penulis, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan tepat pada 

waktunya. Jazakallah Khairan Jaza’. 

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. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala 

mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya. Amin. 

 

 

 

Pekanbaru, 31 Mei 2017 
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