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KATA PENGANTAR 

ِحْين ْحَمِن الرَّ  بِْسِن هللاِ الرَّ

اَلُم َعلَى اَْشَرِف ااْلْنبِيَاِء َواْلُمْرَسلِين َوَعلَى اَلِِه َوصْ  الَةُ َوالسَّ َحبِِه أَْجَمِعْين.اَْلَحْمُد هلل ّربِّ اْلَعالَِمْين َوالصَّ  

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah swt. Karena 

berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga karya ilmiah (skripsi) ini dapat 

diselesaikan. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi 

Muhammad saw. keluarga beliau, sahabat, tabi’in yang telah memperjuangkan agama 

Islam. 

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami 

berbagai macam hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai 

pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, namun masih jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya, terutama kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Albar dan Ibunda Hernawati, Saudara-

saudara serta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan bantuan 

materil serta doa yang tulus dan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

program studi ini. 

2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M. Hum. Rektor IAIN BONE, Dr. Nursyirwan, S. Ag., 

M. Pd. Wakil Rektor I, Dr. Abdulahanaa, S. Ag., M. HI. Wakil Rektor II, Dr. 

Fathurahman, M. Ag. Wakil Rekor III, dan seluruh staf yang senantiasa berupaya 

meningkatkan kualitas mahasiswanya. 
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3. Bapak Dr. Andi Sugirman, SH., M.H. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, 

Wakil Dekan Ibu Dr. Asni Zubair, M.HI., Dra. Hasma, M.HI. Ketua Prodi 

sekaligus penasehat Akademik yang senantiasa tanpa lelah dalam melayani 

mahasiswa sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S. Hum., M.Si. dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone 

yang telah melayani dan memberikan bantuan informasi melalui buku-buku 

perpustakaan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Samsidar, S.Ag., M.HI. pembimbing I dan Bapak Mustafa, S.Sy., M.H. 

pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan sumbangsi 

pemikirannya selama beberapa bulan untuk mengarahkan penulis sehingga 

mampu menyelesaikan skripsi ini.  

6. Bapak Ishak Thamrin, S.P. Kepala Desa Pacubbe, Kecamatan Cenrana Kab. 

Bone yang telah memberikan izin untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan 

dalam penyusunan skripsi ini dan masyarakat Desa Pacubbe yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan-keterangan yang 

dibutuhkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

7. Saudara saya Muhammad Supriadi, S.Pd., yang telah membantu penulis dalam 

melaksanakan penelitian dan telah memberikan motivasi dan bantuannya selama 

ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kab. Bone 

dan teman-teman di Program Studi Hukum Keluarga Islam kelompok Lima (HKI 
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5) yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga 

penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini. 

Mudah-mudahan segala bantuannya mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah 

swt. Dengan segala kerendahan hati,  penulis  sangat  menyadari  bahwa  skripsi  ini 

masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang  

membangun  dari  pembaca  yang  budiman  sangat  penulis  harapkan  demi 

perbaikan dan kesempurnaan karya ilmiah (skripsi) ini. Semoga  karya  ilmiah  ini  

dapat  bermanfaat  bagi  pengembangan  wacana keilmuan  kita  semua,  khususnya  

bagi penulis dan mahasiswa  Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN BONE pada 

umumnya. 

Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.... 

 Watampone, 18 Agustus 2021  

 Penulis 
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