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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah 

memberikan kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda 

Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta semua 

umatnya yang setia hingga hari kiamat. 

 Atas rahmat dan hidayah Allah dan melalui perjuangan penulis, akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Atas 

pertolonganNya pula diberi kesehatan, kekuatan dan kesabaran dalam menyusun 

skripsi ini yang berjudul : NILAI-NILAI PENDIDIKAN DARI HADITS 

RIWAYAT MALIK TENTANG DOA SEBELUM MAKAN DALAM 

MEMPEROLEH  KEBERKAHAN. 

 Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari 

semua pihak, pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyakanya kepada 

yang terhormat : 

1. Bapak dan Ibu, kakak, adik-adik dan saudara-saudara peneliti yang selalu 

memberikan dorangan moril, doa dan dukungannya selama peneliti 

mengikuti pendidikan di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Bandung. 

2. Bapak Nooh, Drs., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

atas dedikasinya terhadap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Bandung  

repository.unisba.ac.id



 iv 

3. Ibu Hj. Adliyah Ali MD, Dra., M.Pd.I Selaku Dosen Wali dan Pembimbing 

I yang penuh keikhlasan dalam memberikan pengarahan, motivasi dan 

bimbingan serta nasihat kepada peneliti sejak awal bimbingan hingga selesai 

penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak H. Ikin Asikin, Drs., M.Ag. Selaku dosen Pembimbing IIyang telah 

banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan 

mengarahkan kepada peneliti sejak awal bimbingan hingga skripsi ini 

selesai. 

5. Bapak dan Ibu Dosen  Fakultas Tarbiyah yang telah memberikan ilmunya 

kepada peneliti dari awal masuk Fakultas Tarbiyah hingga sampai 

terselesainya skripsi ini. 

6. Sahabat-sahabat AFATAR angakatan 2011 yang saya banggakan yang 

selalu memberikan dorongan dan semangat hingga terselesainya skripsi ini. 

Semoga Allah Swt. memberikan  rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 

yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memberikan ilmunya 

kepada peneliti selama kuliah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UNISBA. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekuranagan dalam penulisan maupun 

penelitian dalam skripsi ini karena keterbatasan ilmu penulis, buku rujukan, 

maupun yang bersifat teknis untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat 

penulis harapakan.  

Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

semua orang yang membaca dan membutuhkan khususnya di lingkungan Fakultas 

Tarbiyah.
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