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KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, Sang Maha Pencipta

semesta alam yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya kepada peneliti

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: “Relevansi Konsep Ulul

Albab dalam Q.S. Ali-Imron 190-195 Dengan Tujuan Pendidikan Islam”. Sebagai

persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana dalam ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan

Bandar Lampung.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan dan suri tauladan

Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan kita sebagai pengikutnya semoga

tetap istiqomah dalam memegang apa saja yang telah beliau ajarkan, sehingga kita

termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Peneliti

menyusun skripsi ini sebagai bagian dari prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan

Strata Satu (S1) Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung dan alhamdulillah

dapat peneliti selesaikan sesuai dengan rencana.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta dengan tidak mengurangi rasa

terima kasih atas bantuan semua pihak, maka secara khusus peneliti ingin

menyebutkan sebagai berikut:
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1. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan

UIN Raden Intan Lampung serta Sebagai Dosen Pembimbing I yang

memberikan arahan dan masukan kepada penulis.

2. Dr. Imam Syafe’I, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

serta Sebagai Dosen Pembimbing II yang memberikan arahan dan masukan

kepada penulis..

3. Dr. Rijal Firdaos, M. Pd. selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam.

4. Para dosen, Teknisi dan Staf Jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah

memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan bantuannya selama ini

sehingga dapat terselesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.

5. Dr. Sunarto, M. Pd. Selaku dosen yang telah memberikan masukan arahan

kepada penulis.

6. Sahabat Hartoni, M. Pd. Yang senantiasa memberi arahan dan kritik yang

membangun kepada penulis.

7. Sahabat seperjuanganku Pendidikan Agama Islam A angkatan 2013, kakak

tingkat yang selalu mengajariku serta sahabat-sahabatku yang selalumemberi

semangat dari awal menjadi mahasiswa hingga sekarang

8. Semua pihak yang terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah

memberikan bantuan.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan, ketidaksempurnaan dan

kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, maka kritik dan saran akan peneliti terima

dengan segenap hati terbuka untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya peneliti
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berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan semua pihak yang

membutuhkan serta dapat menjadi amal ibadah yang diterima disisi-Nya. Aamiin.

Bandar Lampung, Mei 2017

Riki Hardiansyah
NPM. 13110910060


