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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahirabbil’alamin, tiada kata yang terindah yang patut diucapkan 

kecuali syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan 

hidayah kepada penulis berupa kesehatan dan kesempurnaan jiwa dan raga, 

sehingga penulis memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membangun hidup 

lebih cerah dengan tetap berada dalam hidayah-Nya. Terutamanya dalam 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Kontribusi Pengurus Masjid Dalam 

Pemberdayan Ikatan Remaja Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, sebagai 

salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU. Shalawat beserta salam selalu 

penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang merubah 

peradaban dunia dari keburukan menjadi yang lebih baik. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak sedikit sumbangan dan jasa yang 

penulis terima dari berbagai pihak, yang sangat membantu dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

menyatakan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya. 

2. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan ilmu 

Komunikasi. 

3. Bapak Syahril Romli, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA. 

4. Bapak Dr. Ginda,M.Ag selaku Pembimbing l yang memberi arahan dan 

waktu nya walaupun sedang sibuk. 



 iv 

5. Ibuk Rosmita,M.Ag selaku sekertaris Jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA, sekaligus 

pembimbing ll skripsi yang sudah memberi arahan nya dan waktunya. 

6. Para Dosen Pengembangan Masyarakat Isam Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN SUSKA. 

7. Yang teristimewa dan tercinta yaitu: Kedua orang tu saya tercinta 

Ayahnda Nasruddin, serta Ibunda tercinta Armida yang tidak bosan-

bosannya memberikan nasehat dan arahan untuk mengejar cita-citaku. Dan 

tidak lupa untuk kakakku Nurma Yanti dan adik-adik ku tercinta Sri 

Wahyuni, Karmila, Nadia, dan Siva Nabila 

8. Kepada Seluruh  Pengurus Masjid, dan Anggota Ikatan Remaja Masjid 

Raya An Nur Provinsi Riau, terimakasih telah memberikan kemudahan 

bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam yakni Teddy Guswana Elfa, Mila Sakinaz, Ulfa Widarita, Hera 

Safitri, Zumaroh Hasnah,Ronal Efendi, serta teman-teman seperjuangan 

angkatan 2013 dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per 

satu, terimakasih telah memberi motivasi dan waktu untuk berbagi.  

10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik  

secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan 

dan dukungan demi terselesainya skripsi ini. 

Harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca. Kritik dan Saran bersifat Konstruktif atas segala kekurangan dalam 

skripsi ini sangat penulis harapkan. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Pekanbaru, 25 Maret 2017 

Penulis, 

 

 

 

  

Suci Ramadani 

NIM: 11341204224 


