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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, atas segala

limpahan nikmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan Tesis yang berjudul Peran Penyuluh Agama dalam Mengurangi Angka

Hamil di luar Nikah di Kabupaten Kampar, dengan baik meskipun ditengah-tengah

proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan-

Nya semua dapat penulis lalui.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar

Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, pembawa risalah dan

pemberi contoh teladan dalam menjalankan syari’at Islam.

Atas terselesaikannya penulisan Tesis yang tidak hanya karena jerih payah

penulis sendiri melainkan atas bantuan dan support dari berbagai pihak, maka

perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terimakasih sebagai bentuk apresiasi

penulis kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Saranan dan Ibunda Syamsiar yang telah

memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memenuhi

keinginan penulis untuk tetap belajar dan menuntut ilmu. Tanpa Taufik dari

Allah SWT dan Do’a mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.

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

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Hidayatullah Ismail, L c , MA, sebagai Ketua Jurusan Hukum

Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Prof. Dr.H.Alaidin Koto, MA selaku pembimbing I penulis, dan Bapak

Dr. H. Erman Ghani, M. Ag, selaku pembimbing II penulis yang telah

berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.

5. Para Dosen Pengajar Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan

Tesis ini.
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6. Keluargaku, istriku tercinta Indriani, S.Pd dan Anak-anakku Nadya Salsabila, M.

Nur Faiz, M. Nur Fatih dan M. Nur Rangga, yang selalu menyayangi dan

menyemangati penulis sehingga tulisan ini  selesai.

7. Semua Sahabat-sahabatku, serta seluruh teman dimanapun berada, terima kasih

atas semua dukungan, support, do’a dan semangatnya.

8. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih

atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis dalam proses

penelitian dari awal hingga akhir.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa- apa, hanya

untaian terimakasih serta do’a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan

mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak

kekurangan dalam penyusunan Tesis ini, karena keterbatasan ilmu yang penulis

miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun

kritikan demi kelengkapan dan sempurnanya Tesis ini. Harapan penulis semoga

Tesis ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman

pada umumnya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kampar, 15 Mei 2017

Penulis

N U R S A L
NIM.21592105986


