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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Bismillahirohmanirrohim, segala puji dan syukur penulis panjat kan atas 

kehadirat Allah SWT  yang memegang langit dan bumi, dengan rahmat 

dankarunianya  yang menghampar melebihi luasnya angkasa raya. Dzat yang 

menganugerahkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa merindu akan 

kemahabesaran-Nya. Lantunan sholawat beriring salam penggugah hati dan jiwa, 

menjadi persembahan penuh kerinduan kepada revolusioner islam, pembangun 

peradaban manusia yang beradab habibana wanabiyana Muhamad SAW.  

Tetes peluh yang membasahi asa ketakutan yang memberatkan langkah, 

tangis keputusasan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah 

membasahi hari-hari, kini menjadi tangisan yang penuh kesyukuran, kebahagian 

yang tumpah dalam sujud panjang, Alhamdulillah Maha besar Allah sembah 

sujud sedalam qalbu hamba hanturkan atas karunia dan rizki yang melimpah, 

kebutuhan yang tercukupi, dan kehidupan yang layak. Pada akhirnya tugas akhir 

(skripsi) ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.  skripsi ini penulis 

persembahkan kepada yang tercinta dan tersayang yaitu  kedua orang tua penulis 

yakni Bapak H. Badrun dan Ibu Hj. Derliani Lubis yang selama penulis 

menyelesaikan skripsi ini banyak memberikan dukungan, doa dan motivasi yang 

besar kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik dan penulis ucapkan banyak terimakasih kepada ke dua saudara penilis yaitu 

Ika Apia Septira, S.E M.Si dan Fahmi Diansyah yang selalu memberi semangat 

dan doanya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga 
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mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga besar penulis yang sudah 

banyak mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, 

bimbingan, dari berbagai pihak. Karena itu terimakasih dan penghargaan penulis 

sampaikan kepada: 

1. Prof. Dr. H Munzir selaku Rektor Universita Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

2. Dr. Yasril Yazid, MIS selaku dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Imron Rasyidi, M, A. Ph.D selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

4. Dr. Masduki, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Drs Syahril Romli, 

M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan dukungan, 

motivasi, bimbingan dan arahan penulis dalam menyelesaaikan  skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu dosen dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

kepada penulis dalam mentelesaikan studi di jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

6. Seluruh staf Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan pelayanan yang baik 

dan kemudahan administrasi.  

7. Salam hormat kepada Bapak H. Daswar Bur selaku ketua kelompok 

bimbingan ibadah haji Safa Marwah,  Bapak H. Ikhasan Lubis selaku 

penanggung jawab kelompok bimbingan ibadah haji Shafa Marwah, 
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Bapak Eri selaku Skretaris kelompok bimbingan ibadah haji Shafa 

Marwah, Bpak Herizon Zumara selaku bendahara kelompok bimbingan 

ibadah haji Shafa Marwah serta karyawan-karyawati kelompok bimbingan 

ibadah haji Shafa Marwah.  

8. Terimakasih penulis ucapkan kepada para sahabat tersayang Dahlia, Oktia 

Amelia, Hernita, Maimuna hasan, Muhamad Nasri, Sidik Siagian, Mirzal 

Fiqri, Deviana Simamora, Uswatun Hasanah, Hamidah, Ilham 

Rahmattullah, Syafira Maulida, Zulfa hasanah, Esi Ermi alfrita, Anisa 

Meisura, Novia Jumiarni, Citra, yang telah memberikan dukungan, doa 

serta motivasi yang sangat luar biasa kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa kalian semua penulis 

tidak menjadi siapa-sipa dan bersama kalian penulis dapat menjadi orang 

yang apa adanya. Terimakasih selama ini sudah menerima penulis apa 

adanya. Teman-teman seperjuangan  Mahasiswa-mahasiswi jurusan 

Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi angkatan tahun 

2014 lokal C: Aulia, Ahmad syarief, Amirul, Maimuna, Zulfadli, Nasri, 

Fiqri, Rawi, Tutik, Yuni, Imel, Shiyamil, Iqbal, Habib, Sigit, Anziz, 

Ridho,  Oktia, Hernita, Dahlia, Rini, Mar’i, Yulfizan, jodi, sidik, 

dayatyang telah menjadi teman dalam suka maupun duka, yang telah 

memberikan banyak pengalaman.  

9. Teman seperjuangan mahasiswa-mahasiswi pada konsentrasi  

Maanajemen haji, umroh dan wisata Agama yang selama ini telah 

memberikan doa terbaik kepada penulis.  
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10. Dr. Partiban Navo, Puan Farida dan beserta keluarga besar rumah sakit 

Mahkota Medical Center yang tealah memberikan semangat serta 

dukungan kepada penulis.  

11. Ustazah Ria Puspita Sari yang selama ini telah memberikan kasih dan 

sayangnya kepada penulis. 

12. Seluruh keluarga besar SDIT Jami’atul Muslimin Dumai.  

13. Seluruh keluarga besar SMPIT Jami’atul Muslimin Dumaai. 

14. Seluruh keluarga besar SMA N 2 Dumai. 

15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga 

semua bantuan baik secara laangsung maupun tidak langsung akan 

menjadi amal ibadah dan dan dapat pahala yang berlipat gaandaa dissisi 

Allah SWT.  

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat 

kekurangan, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mengharapkan 

masukkan, kritik serta sarannya dari berbagai pihak. Semua maasukkan tersebut 

akan penulis jadikan motivasi untuk berkaryalebih baik lagi di massa yang akan 

datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna 

bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian Amin ya Robal’alamin 

 

Wassalamua’alaikum Wr.Wb.  

Pekanbaru, 03 April 2018 

Penulis, 

 

 

 

 

NITA SAHRANI 

NIM:11444204175 
 


