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KATA PENGANTAR 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وصحبه اله وعلى والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة  العالمين رب  الحمد هلل

 . بعد أما أجمعين

      Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, 

hidayah dan pertolongannya kepada setiap hamba-Nya, tak lupa pula sholawat dan 

salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia, Nabi dan Rasul kita 

Muhammad SAW, akhirnya penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “AYAT-

AYAT MUTASYA>BIHA>T DALAM AL-QUR’AN (Perbandingan Antara Metode 

Ibnu Jari>r al-T}abari > dan Metode Ibnu Kas \i >r) dapat diselesaikan dengan baik. 

       Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis banyak sekali menerima uluran tangan 

dari berbagai pihak, baik yang sifatnya perorangan atau lembaga, penulis 

menyadari dalam penulisan tesis ini, menemukan banyak kendala yang cukup 

signifikan, terlebih masalah kurangnya pengalaman penulis dalam hal menulis 

karya ilmiah yang baik, dan dalam menemui Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang 

tentunya mempunyai aneka ragam kesibukan, namun mereka tetap bersedia 

menyempatkan waktu untuk membimbing penulis. 

        Ungkapan rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terima kasih penulis 

sampaikan secara khusus kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Sirozi, Ph.D, sebagai Rektor UIN Raden 

Fatah Palembang 

2. Bapak Prof. Dr. Duski, M.Ag, sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN 

Raden Fatah Palembang. 

3. Ibu Dr. Hj. Nyimas Anisah, M.A, sebagai pembimbing pertama dan Bapak 

Dr. Abdur Razzaq, M.A sebagai pembimbing kedua, atas segala bimbingan 

dan masukannya serta berbagai kontribusi ilmiah lainnya hingga selesai 

penulisan tesis ini. 



vi 
 

4. Tim Penguji, Bapak Dr. Paisol Burlian, M.Hum sebagai ketua, Bapak Dr. 

Muhammad Adil, M.A sebagai sekretaris, Bapak Dr. Alfi Julizum Azwar, 

M.A sebagai penguji 1 dan Bapak Dr. Naupal, M.A sebagai penguji 2. 

5. Ayahanda Jono dan ibunda Miswati atas do’a dan perjuangan mereka 

sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. 

6. Istri Wilmiyati dan anak Muhammad Akmal Syarief, atas motivasi yang 

diberikan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. 

7. Ibu Hj. Dwi Martini, M. Pd, sebagai kepala sekolah, yang selalu memberi 

izin untuk mengikuti perkuliahan, bimbingan dan lain-lain kepada penulis. 

8. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan membantu. 

 

      Semoga semua pihak yang memberikan bantuan kepada penulis senantiasa 

mendapatkan berkah dan segala yang diperoleh penulis mendapat rahmat-Nya, 

amin! 

 

 

 

 

 

     Palembang,        Maret 2016 

     Penulis 

 

 

     Hendra Darmawan 

 


