
 iii 

KATA PENGANTAR 

  

Assalamualaikum, Wr. Wb  

Alhamdulilahi Rabbil’alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT. karena dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis 

dapatmenyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERAN 

SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA 

KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN ROHANI 

DI MESJID-MESJID DI KECAMATAN TAMPAN”. Sebagai salah satu 

persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Jurusan Bimbingan 

Konseling Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW 

yang telah menuntun umat manusia dari alam jahiliah kepada alam yang islamiah 

bertauhid dan berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. 

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, segala upaya maksimal telah 

penulis berikan dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak 

dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Oleh sebab itu dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada 

berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan 

baik secara moral maupun spiritual, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan 

baik dan tepat waktu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda DARUS SALIM dan Ibunda 

ROSMANIDAR demi yang menghidupkan dan mematikan diriku yakni 

Allahu Rabbul’izzati waljalalah, tiada yang pantas dan mampu untuk 
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membalas atas jasa-jasa dan pengorbanan yang besar selama ini selain dari-

Nya (Allah), karena hanya Dia (Allah)-lah satu-satunya yang memiliki 

kenikmatan tiada tara berupa syurga. Semoga kalian berdualah diantara 

penghuninya kelak. 

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. 

H. Akhmad Mujahidin M. Ag,  beserta jajarannya yang telah memberikan 

kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini, pada Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam. 

3. Bapak Dr. Nurdin, MA selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

Wakil Dekan 1 Bapak. Dr. Masduki, Wakil Dekan 2 Bapak. Dr. Toni 

Hartono dan Wakil Dekan 3 Bapak. Dr. Azni, S.Ag, M.Ag. 

4. Ibu Dr.Aslati,M.Ag  selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Ibu Yefni,S.Ag.M.Si selaku 

sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi . 

5. Rosmita,M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan arahan 

bimbingan serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan di 

perguruan tinggi ini. 

6. Pembimbing 1 Rosmita,M.Ag dan Pembimbing 2 ibu Yefni,S.Ag.M.Si yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. 
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7. Kepada pimpinan beserta staf karyawan KAMENAG KOTA PEKANBARU 

yang telah memberikan izin, membantu dan berpartisipasi dalam Wawancara 

sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.  

8. Terkhusus untuk orang tua angkat  Bapak Hambali Humaidi yang selalu 

memberi motivasi,dan membantu dengan doa  sehingga penulis ada tempat 

mengadu dalam segala permasalahan, mudah-mudahan kami akan menjadi 

keluarga yang bersatu. 

9. Terkhusus juga buat Adinda Uswatun Hasanah yang selalu memberikan 

semangat pada penulis dan penulis selalu mendoakan agar adinda nantinya 

dapat meraih cita-cita sesuai dengan keinginan adinda masing-masing. 

10. Sepupu-sepupu yang selalu memberikan semangat dan doanya mudah-

mudahan kita menjadi anak yang berguna bagi orang tua, masyarakat, 

bangsa dan agama. 

11. Buat Bapak Firdaus dan Ibu Sri penulis mengucapkan terima kasih atas 

bimbingan dan pertolongannya. Semoga bimbingan dan pertolongannya 

selalu membawa berkah. 

12. Kepada sahabat-sahabat terbaikku, Muhammad Irfan, Risnawati, Amril Haq 

Muhammad Hanafi, Lilis Sumayari, Tengku Auliya, Yuli Hartati, Hasna, 

Maswan,  terimakasih atas support yang diberikan. 

13. Kepada Angkatan PMI  tahun 2011 dan Angkatan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi tahun 2013 terima kasih atas support yang diberikan. 

14. Serta seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. Setiap keringat dan airmata yang ku teteskan 
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tak akan pernah menjadi sia-sia, jika aku dapat bangkit dan memberikan 

bukti.  

 Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan 

baik dari segi materi maupun tekhnik penulisan sebuah karya ilmiah, untuk itu 

saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan 

datang. Semoga bermanfaat.  

Wassalamualikum warohamtullahi wabarokatuh. 

 

     Pekanbaru, 26 JULI 2018 
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