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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

 Dengan nama Allah yang maha pengasih dan Maha Penyayang, puji serta 

syukur  kehadirat  Allah  SWT,  yang  telah  memberikan  kemudahan, kekuatan,  

dan  kesabaran  kepada  penulis  dalam  menyelesaikan  skripsi  ini.  Shalawat dan  

salam  semoga  senantiasa  dilimpahkan  kepada  Baginda  Rasulullah  

Muhammad saw yang teramat besar cintanya kepada umatnya dan bimbingan 

menuju jalan yang di ridhoi Allah semoga kemuliaan pun terarah kepada keluarga, 

sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah menetapi sunnahnya sendiri akhir 

zaman. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul ” STRATEGI PENGURUS 

MASJID  AL-IKHLAS KELURAHAN TOBEK GODANG KOTA 

PEKANBARU DALAM MENGELOLA KEGIATAN DAKWAH” 

Penulis menyadari sepenuhnya akan bantuan dari berbagai pihak yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan 

proposal, penelitian, riset lapangan dan skripsi ini. Untuk itu pula penulis 

menyampaikan penghargaan terimakasih setinggi-tingginya kepada orang tua 

tercinta Ayahanda Musrizal dan Ibunda Sarijam, yang telah memberikan do’a dari 

kejauhan, dukungan, semangat, kasih sayang, kepada penulis agar bisa menjadi 

anak yang berguna. seterusnya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis 

sampaikan kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin,M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Nurdin MA sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Masduki M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Toni Hartono 

M.Si sebagai Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Azmi, S.Ag, M.Ag sebagai 

Wakil Dekan III yang telah memberikan kemudahan dalam perizinan 

penelitian dan hal-hal penting lainnya.  
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4. Bapak Imron Rosidi,Ma,Ph.D sebagai ketua jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Bapak, Drs, Ahmad Ghozali, M.Si selaku pembimbing akademik penulis 

yang selalu sabar dalam menasihati penulis selama dibangku kuliah. 

6. Bapak Dr. Masduki, M,Ag selaku pembimbing I penulis, yang selalu 

membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir serta memberikan 

banyak wawasan dan pengetahuan yang sangat luar biasa dan bermanfaat 

bagi penulis kedepannya. 

7. Bapak Drs, H.Arwan selaku pembimbing II yang selalu mendukung 

penulis dalam berbagai hal baik secara teoritis maupun praktis sehingga 

membuat penulis nyaman dan tenang dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen-dosen sefakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah 

mengajar dan mendidik baik secara teoritis maupun praktis. 

9. Staff dan seluruh pegawai yang berada di Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi yang membantu penulis dalam menyelesaikan seluruh 

administrasi dan surat-menyurat selama perkuliahan berlangsung.  

10. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan UIN Suska Riau serta Bapak dan 

Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah 

memberikan pinjaman Buku-buku, skripsi dan lain-lain sebagai referensi 

bagi penulis. 

11. Seluruh pengurus Masjid Ikhlas  yang telah membantu dalam memberikan 

data serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Seluruh keluarga sanak family ,abang, adek, kakak yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu.  

13. Terima kasih untuk yang tersayang atas doa dan suport nya serta teman 

seperjuangan Maswan S.sos,Susi Saparianti S.sos, Hasnah Azhari S.sos.  

14. Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu 

selama menjalani proses perkuliahan di UIN SUSKA RIAU FAKULTAS 

DAKWAH DAN KOMUNIKASI. Penulis juga memohon atas segala 

kesalahan dan kekurangan yang penulis perbuat selama perkuliahan 
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berlangsung baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata smepurna, maka dari itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari perbaikan 

dimasa mendatang. 

 

 

Pekanbaru, 20 Juni 2018 
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