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KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha 

penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-nya, yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-nya kepada saya, sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriringkan salam penulis 

panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat 

manusia menuju kebaikan. 

Skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Dalam 

Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B 

Pekanbaru” adalah sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana pada jurusan 

Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini telah saya susun dengan 

maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat 

melancarkan pembuatan skripsi ini. Untuk itu, saya menyampaikan banyak terima 

kasih pada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini. 

Terlepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada 

kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh Karena 

itu dengan tangan terbuka saya menerima segala saran dan kritikan dari pembaca 

agar saya dapat memperbaiki skripsi ini. 

Akhir kata saya berharap semoga skripsi ini, tentang pelaksanaan bimbingan 

kelompok dalam pembebasan bersyarat oleh konselor kepada narapidana dapat 

bermanfaat maupun menjadi inspirasi terhadap pembaca. Selain itu penulis 

mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Keluarga kandung penulis yang tercinta Ibu kandung penulis Mastimah 

Ritonga, serta saudara kandung penulis, Mahligan Dongoran, Sahdi 

Romadhon Dongoran, dan Aidil Maulud Dongoran, terima kasih yang 

sebebsar-besarnya penulis ucapkan kepada Ibu, Kakak, serta Abang-abang 
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kandung penulis yang telah berjuang membiayai dan memberikan 

semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA 

RIAU dan para wakil Rektor beserta Civitas Akademik. 

3. Bapak Dr. Nurdin. M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Mardiah Rubani, M.Si selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Ibu Listiawati Susanti, MA selaku Sekretaris jurusan Bimbingan dan 

Konselng Islam  sekaligus Penasehat Akademik penulis yang telah 

meberikan nasehat, motivasi selama penuli smenjalani proses perkuliahan. 

6. Bapak ZulAmri, S.Ag, MA selaku pembimbin gsatu yang telah 

membimbing penulis dengan kesabaran dan selalu mengarahkan penulis 

dalam menyelesaikan skripsi. 

7. Ibu Dra. Silawati, M.Pd selaku pembimbing dua yang telah membimbing 

penulis dengan kesabaran dan selalu mengarahkan penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

8. Ibu Nurjanis, MA selaku dosen penguji seminar proposal. 

9. Bapak Dr. Azni, S.Ag, M.Ag selaku dosen penguji I sekaligus ketua 

panitia sidang munaqasah. 

10. Bapak Miftahuddin, S.Ag, M.Ag selaku dosen penguji II sekaligus 

sekretaris panitia sidang munaqasah. 

11. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku dosen penguji III panitia sidang 

munaqasah. 

12. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku dosen penguji IV panitia sidang 

munaqasah. 

13. Teman seperjuangan seminar proposal Aprianty dan Wahyu Restiafandi 

yang spesial, yang saling mensuport satu sama lain dalam penyelesaian 

skripsi ini dengan baik. 
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14. Ida sarmiati lubis S.Pd I yang sangat banyak memberikan bantuannya 

kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan juga banyak membantu 

penulis selama aktif kuliah di UIN SUSKA ini. 

15. Nur Halimah Hsb sebagai teman sejurusan sekaligus teman satu tanah 

kelahiran yang selalu memberikan semangat kepada penulis disaat terjadi 

kendala dalam penyelesaian skripsi ini. 

16. Kepada teman-teman di Asrama Mahasiswa Rokan Hulu yang selalu siap 

memberikan ide-idenya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, 

yang tidak bisa penuis sebutkan satu per satu. 

17. Kepada adinda Ilyas Harahap yang menjadi teman seperjuangan dari awal 

perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini yang selalu siap 

membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

18. Rosdiana S.Sos selaku kakak senior yang selalu siap membantu penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini.  

19. Seluruh Dosen-dosen dan Staff Civitas Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendidik 

penulis.. 

20. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat 

kepada penulis, sertateman-teman seperjuangan lainnya di jurusan 

Bimbingan Konseling Islam angkatan 2014 khususnya kelas A yang tidak 

bias penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas motivasinya. 

 

Pekanbaru,   01Agustus2018 

 

Anggi Saputra 

NIM. 11442104531 

 

 
 


