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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdullilahi Rabbil‘alamin, dengan kerendahan hati puji dan syukur 

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam 

juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah 

membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. 

  Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir dalam 

penyelesaian perkuliahan program S-1 untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan. Skripsi ini berjudul “Pembagian Harta Warisan Menurut Adat 

Suku Gayo Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Bandar Jaya Kabupaten 

Bener Meriah Provinsi Aceh”. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa mungkin terdapat kekurangan baik 

dari segi tehnik penulisan maupun isinya. Oleh karena itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan 

kesempurnaan skripsi ini serta menambah pengetahuan penulis. 

 Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya 

kepada bapak Drs. Suady Husin, SH. MS sebagai pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktunya untuk membaca, mengoreksi serta memberikan saran 

kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai pada saat ini.    

 Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.si sebagai Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Dr. H. Restu, MS sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 
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3. Ibu Dra. Yusna Melianti, M.H, selaku ketua Jurusan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan, sekaligus dosen penguji yang telah memberikan 

masukan dan saran bagi penulis. 

4. Bapak Parlaungan G. Siahaan, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Pancuasila dan Kewarganegaraan. 

5. Ibu Dra. Rosnah Siregar, SH, M.Si selaku dosen pembimbing akademik 

sekaligus dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran bagi 

Penulis. 

6. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan 

masukan dan saran bagi Penulis. 

7. Para Bapak/Ibu Dosen dan pegawai Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan bekal ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. 

8.  Bapak Kepala Desa Bandar Jaya Kecamtan Bener Kelipah Kabupaten Bener 

Meriah Provinsi Aceh dan seluruh masyarakat Desa Bandar Jaya yang telah 

membantu kelancaran pengumpulan data yang di butuhkan dalam penelitian. 

9. Teristimewa pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

dan rasa hormat kepada Ayahanda Sulaiman S. Pd dan Ibunda Wismayani 

tercinta yang atas jerih payahnya telah mengasuh dan memberikan bantuan 

serta dorongan baik moril maupun materil serta doa yang tiada putus-

putusnya dalam studi yang sedang penulis jalani.  

10. Kepada keluarga besar penulis, Kak Sus/bang dani, Bang Uji/kak fitri, adikku 

Novita, keponakanku  Zikri, Najwa yang sangat saya sayangi, nenek, kakek, 
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Wak delin yang selalu memberi dorongan dan semangat serta motivasi dan 

do’a demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. 

11. Khusus buat bang Ihsan yang telah memberi motivasi dan semangat kepada 

penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

12. Buat teman-temanku Santi, Ovi, Fitri, Disty, Shopila, Nia, Putri, Zulfadly, 

Doko, Dana, Ira, Lia  yang telah banyak memberikan motivasi serta 

memberikan dukungan kepada penulis.  

13. Rekan-rekan Se-Angkatan 2009 Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan bantuan serta informasi 

dan sebagainya.  

14. Buat teman seperjuangan penulis di PPLT 2012 SMA NEGERI 1 HINAI 

Shela, Mei, Kiki, Diah, Mumut, Ayu, Mawan, Fitri, Ibnu, Andi, Leni, Ami, 

Bibah, iwan, Satria, Bang Sandi terima kasih atas motivasi yang diberikan 

selam ini.   

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah 

diri, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.  

 

       Medan,       Juni 2013 

       Penulis 

 

       Miftah Yani 

                                                                                        NIM. 309411004 


