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KATA PENGANTAR 

 

 Setinggi puji sedalam syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, 

Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kemampuan, kekuatan dan 

kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini 

dengan baik dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Materi 

Dakwah Para Da’i di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan 

Meranti”. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswatun hasanah, 

Rasulullah SAW, dan segenap pengikutnya hingga hari akhir kelak. 

Karya tulis ini dapat penulis selesaikan berbekal dengan disiplin ilmu yang 

ada dan beberapa pengalaman dalam berbagai kegiatan baik diwaktu proses 

menuntut Ilmu di Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) 

Riau. Namun dalam penyelesaian Karya Ilmiah ini tidak terlepas dari dukungan 

semua pihak yang ikut andil dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Terkhusus dan teristimewa kepada orang tua tercinta, Ayahnda Amran Ms 

dan Ibunda Kamisah yang selama hidup dari penulis kecil hingga dewasa 

tidak  pernah bosan beliau memberikan bimbingan moril, materil, dan 

dorongan yang kuat demi mencapai cita-cita yang tinggi untuk anaknya, 

sehingga dengan dorongan itu penulis dapat menyelesaikan dengan baik 

karya Ilmiah ini.  
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2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasi Riau. 

3. Bapak Imron Rosidi, Ph.D, Selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. 

4. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS dan bapak Dr. Azni, M.Ag selaku 

pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan 

selam proses penyelesaian Skripsi. 

5. Seluruh Bapak/Ibu para Dosen/Staf pengajar dilingkungan Prodi 

Manajemen Dakwah. 

6. Kepada bapak Ibu tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Tebing 

Tinggi Timur yang telah membantu dalam memberikan data penelitian 

sehingga dapat terselai dengan baik. 

7. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah. 

Dan kepada seluruh saudara-saudaraku yang tak bisa penulis sebutkan satu-

persatu, semoga Amal dan jerih payah kalian dalam membantu penulis semoga 

Allah yang membalas jasa-jasamu. 

Alhamdulillahhirrabil’alamin. 

Pekanbaru, Juni 2018 

Penulis, 
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NIM. 11145204031 

 


