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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Illahi Robbi karena atas 

Rahmat dan Karunia-Nya, Alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW 

sebagai umat-Nya yang senantiasa taat dan patuh terhadap perintah-Nya serta 

senantiasa menjauhi segala larangan-Nya. 

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam mengikuti ujian sidang sarjana 

yang dilaksanakan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Bandung. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Upaya Peningkatan Ketaqwaan 

Dalam Meraih Derajat Furqan (Hidayah Taufiq) Berdasarkan QS. Al-Anfaal Ayat 

29”. Tidak sedikit hambatan dan rintangan dalam penulisan skripsi ini. Namun 

berkat dan bantuan dari semua pihak, baik moril maupun material. Untuk do‟a dan 

ucap tulus dari hati yang paling dalam, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. 

Semoga rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya senantiasa memberkati mereka. 

Ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan kepada: 

1. Yang tersayang Ibunda Ibu Khadijah, yang tercinta Ayahanda Bapak 

Watum, serta Adikku yang tesayang Silva Nur Amalia, yang selalu 

memberikan bantuan, pengorbanan, do‟a, inspirasi, dan motivasi untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu senantiasa menyayangi dan 

melindungi. Amiin  
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2. Yang terhormat Bapak Enoh, Drs., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Bandung beserta staf-stafnya yang telah 

membantu kelancaran studi penulisan skripsi ini. 

3. Yang terhormat Bapak H. Dedih Surana, Drs., M.Ag. selaku Pembimbing I, 

yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya. Dengan penuh 

kesabaran dan ketelitian beliau memberikan bimbingan dan dorongan yang 

sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Yang terhormat Bapak A. Mujahid Rasyid, Drs., M.Ag. selaku Pembimbing 

II, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya. Dengan 

penuh kesabaran dan ketelitian beliau memberikan bimbingan dan dorongan 

yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

5. Teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Bandung, khususnya 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan angkatan 2011 (Moh. Irham Khoerulloh 

S.Pd.I. dkk) yang dari awal perkuliahan sampai selesai, berjuang bersama-

sama dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang didapat menjadi 

barokah. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Demikian ungkapan rasa cinta terima kasih yang sedalam-dalamnya ini 

penulis sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan mereka 

dengan balasan yang jauh lebih baik, dan berkenan memberikan berkah-Nya 

Amiiin.  

Bandung, 26 Januari 2016 
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