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KATA PENGANTAR  

 

 

 

Alhamdulillah, pertama dan utama sekali penulis mengucapkan rasa 

syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya 

kepada penulis, terutama dalam penyelesaian perkuliahan di Fakultas Agama 

Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru. Berkat karunia dan 

hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi 

ini yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas 

Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru.  

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad 

SAW, dan selaku ummat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah 

Rasul dan menjadikannya suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari terutama 

dalam upaya perbaikan akhlak manusia dan peningkatan Religiusitas keagamaan 

masyarakat Islam pada masa sekarang dan di masa yang akan datang.  

Skripsi ini diberi judul “Pengaruh Pendidikan Tafsir Al-Ma’rifah 

terhadap Religiusitas Jama’ah  Pengajian  Majelis Ta’lim Tafaqquh  Kota 

Pekanbaru”  

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis telah berupaya semaksimal 

mungkin dengan kemampuan yang penulis miliki dan berkat bimbingan yang 

sangat baik dari para pembimbing. Namun penulis menyadari dengan kelemahan 

yang penulis miliki sehingga Skripsi ini sesungguhnya jauh dari kesempurnaan. 
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Walaupun demikian penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang penulis sampaikan 

terutama bagi penulis sendiri. 

Dalam penulisan Skripsi  ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik 

secara moril maupun materi, untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dari semua 

pihak antara lain : 

1. Yang mulia ayahanda-ku tercinta Bakri (Alm.) dan Ibunda tersayang Habibah 

dan seluruh keluarga besar-ku yang tercinta dan tersayang yang selalu berdo’a 

dan memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. Selaku Rektor UIR 

Pekanbaru serta seluruh staf.  

3. Yth. Bapak Dr. Zulkifli Rusby, MM., ME.Sy., selaku Dekan Fakultas Agama 

Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru. 

4. Yth. Bapak Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., MA., selaku ketua Program Studi 

Pendidikan Agama Islam di Fakultas Agama Islam UIR Pekanbaru. 

5. Yth. Bapak  Dr. M. Yusuf Ahmad, MA., selaku pembimbing I yang telah 

banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini 

6. Yth. Ibu Najmi Hayati, M.Ed, selaku pembimbing II yang telah banyak 

meluangkan waktu dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk 

membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Yth. Para Asatidz badan pengurus dan pengelola pengajian Tafaqquh Kota 

Pekanbaru, seperti Al-Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA., Al-Ustadz Abdul 

Shomad, Lc., MA., Al-Ustadz Idris Ahmad, Al-Ustadz Muhammad Maliki, 
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Al-Ustadz Muhammad Rahman, dan Al-Ustadz Deni Rahmatillah, ME.Sy., 

dan lain-lain yang telah banyak memberikan kesempatan dan informasi yang 

dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. 

8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah banyak 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan. 

9. Semua pegawai Tata Usaha di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau 

Pekanbaru yang dalam hal ini banyak membantu dalam menyelesaikan segala 

urusan administrasi. 

10. Buat seluruh teman-teman sesama mahasiswa Fakultas Agama Islam UIR 

Pekanbaru dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, 

semoga segala bantuannya dan jasanya dibalas oleh Allah SWT dengan pahala 

yang berlipat ganda. Aamin 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca sekalian.  

 

Pekanbaru,      Juni 2018 

Penulis, 

 

BISMAR 

 

 

 

 


