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KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang 

telah memeberikan nikamat kesehatan dan rezeki yang banyak kepada penulis. 

Shalat berbingkis salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. 

 Skripsi ini berjudul “Peran Da’i  Dompet Dhuafa Dalam Mengajarkan 

Nilai-nilai Keislaman Terhadap Suku Talang Mamak Di Desa Rantau 

Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu”, merupakan 

hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan 

mendapatkan gelar sarjana, pada jurusan pengembangan masyarakat islam 

fakultas dakwah dan komunikasi.. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan  dan 

juga menerima segala bantuan dari berbagai pihak yang telah mengulurkan 

tangannya, memberikan ide, informasi dan bantuan dengan kemurahan hati 

kepada penulis. Jadi, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan 

penuh hormat ucapan terimakasih kepada : 

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Prof.Dr.H. Munzir Hitami, MA beserta staf-stafnya. 

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

Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, pembantu Dekan I 

bapak Dr. Elfendri, M.SI, Pembantu Dekan II Dr. Masrun, M.A dan 

Pembantu Dekan III Bapak 

3. Bapak Drs. Syarhil Romli, M.Ag selaku ketua Jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam dan Ibu Rosmita, M.Ag selaku Seketaris Jurusan 
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Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Darusman M.Ag dan Bapak Drs Sudirman M.Ag selaku 

pembimbing 1 dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga 

dan fikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat 

kepada penulis dalam pembuatan skripsi. 

5. Bapak Kodarni S.st, M.Pd selaku Penasehat Akademik yang selalu 

memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dari awal kuliah 

hingga selesai. 

6. Bapak Drs. Ginda Harahap, M.Ag.  dan Ibu Yefni, M.Si terimakasih atas 

ilmu, dukungan dan motivasi yang selalu bapak dan ibu berikan kepada 

penulis sehingga mampu membangkitkan semangat, kemauan dan kerja 

keras kepada penulis. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, 

semoga menjadi bekal dan berkah bagi penulis. 

8. Bapak Supno Hatiro selaku Kepala Desa dan seluruh masyarakat suku 

talang mamak desa Rantau Langsat terimakasih atas dukungan yang 

diberikan kepada penulis selama berada disana. 

9. Teristimewa kepada Ayah dan Mamak tercinta, terimakasi atas doa, 

dukungan, nasehat serta kasih sayang yang telah diberikan baik berupa 

moril ataupun materil, sehingga ananda dapat melaksanakan dan 

menyelesaikan perkuliahan. 
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10. Buat abangku Febri Ramadhan terimakasih telah memberikan dukungan 

yang sangat besar kepada penulis, dan buat adik – adiku Nurul Arba’atun, 

Delima, Natasya, dan Anugrah kalian adalah motivasiku untuk 

menyelesaikan perkuliahan ini. 

11. Terimakasih kepada calon imamku Hanggi Kurnia atas segala dukungan, 

saran, dan bantuan  yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis 

mampu meneyelesaikan segala hambatan dalam penyusunan dan penulisan 

skripsi. 

12. Kepada Dosen, Teman-teman, dan orang – orang yang penulis kenali 

namun tidak dapat disbutkan satu persatu terimakasih atas nasehat – 

nasehatnya, pemikirannya, serta doa doa yang diucapkan sehingga penulis 

bisa menyelesaikan penelitian ini. 

Kepada semua pihak yang telah mambantu dalam menyusun skripsi ini 

mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah SWT, Amin ya 

Rabbal’alamin. 

      Pekanbaru, 2 mei 2018 

      Penulis 

  

      Anisa  

      NIM. 11341202231  

 

 

 


