KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah
SWT, yang telah memberikan rahmad serta nikmatnya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan judul : Peran Istri Nelayan dalam Meningkatkan
Pendapatan Rumah Tangga di Desa Kuala Terusan Kecamatan Kerinci
Kabupaten Pelalawan.
Shalawat serta salam senantiasa penulis hadiahkan untuk Nabi besar
Muhammad SAW, yang telah membawa dan menyebarkan dakwah agama Islam
kepada kita semua.
Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari tanpa bantuan
dari berbagai pihak tidak banyak yang bisa penulis lakukan dalam menyelesaikan
skripsi ini. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih atas semua
bantuan dan dukungannya baik moril maupun materil selama pelaksanaan dan
penyusunan skripsi ini kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk tetap
bertahan dan bersabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibundaku tercinta Ainun

dan ayahndaku H. Ramli yang tidak dapat

diungkapkan dengan kata-kata. Terimakasih banyak telah menjaga dan
bersusah payah membesarkanku, merawatku, memberikan kasih sayang yang
tak pernah didapatkan dari orang lain serta selalu memberikan doa terbaik
tanpa kenal waktu. Ananda tidak akan mampu membalas semua yang telah
Ibu dan Ayah berikan, tapi inilah hasil perjuangan Ananda semoga bisa
membuat Ibu dan Ayah bangga dan tersenyum manis bahagia. Hanya Allah
yang mampu membalas semua kebaikan kalian berdua.
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3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku rektor Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya.
4. Bapak Dekan fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. Nurdin,MA dan Wakil
Dekan I, Wakil Dekan II serta Wakil Dekan III.
5. Bapak Dr. Aslati, M.A selaku ketua jurusan Pengembangan Masyarakat
Islam.
6. Pembimbing skripsiku, Ibu Rosmita, M.Ag selaku pembimbing satu dan
Bapak

Muhamad Soim, M.Ag selaku pembimbing dua yang telah

meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk membibing
penulis dengan ikhlas dan sabra dan tak lelah-lelahnya memberikan masukan
dan motivasi sampai selesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu
yang telah bapak berikan kepada penulis.
7. Bapak Drs.Ginda, M.Ag selaku dosen penguji seminar yang telah
memberikan masukan dan perbaikan kepada penulis didalam penulisan
skripsi.
8.

Bapak Dr. Kodarni, S.st, M.Pd selaku Pembimbing Akademik yang juga
telah memberikan masukan-masukan serta nasehat-nasehat yang sangat
berguna bagi penulis.

9. Bapak dan ibu dosen jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan seluruh
dosen fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan motivasi dan
arahan didalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh staf fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah banyak membantu
penulis didalam banyak hal tentunya tidak bisa di sebutkan satu persatu.
Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.
11. Buat abangku Andri S.sos dan Fani Sandra serta kakakku Iyawahir S.pd
terima kasih untuk dukungan dan perhatian kepada adik kalian yang kadang
masih suka mengeluh dalam menyelesaikan study ini.
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12. Kepada adikku Yudha baihaqi terus semangat sekolah, jangan pernah
kecewakan kedua orang tua kita.
13. Sahabatku Normita, Linda Normala, Shella Anggraini, Sartati kalian adalah
sahabat terbaikku. Semoga kita wisuda sama-sama seperti mimpi kita dahulu.
Dan seluruh anak asrama ( kak Anita, kak Lisma, kak indah, nurmi yunita, eka
muna yuli, surianti,ukhti, inayah, rika, putri, kak weni, kak elen, kak arisa,
asma, vera, lisa, kak amel, ipat, yaci, maya, rija, arni ) selalu kuselipkan do’a
untuk kalian semua.
14. Bapak Abi Hurairah selaku Kepala Kepala Desa Kuala Terusan yang telah
berkenan menerima penulis untuk meneliti di Desa Kuala Terusan serta untuk
seluruh masyarakat Desa Kuala Terusan.
15. Buat Irma Suryani terima kasih telah setia menemani penulis selama
penelitian, serta terima kasih untuk moralely Hendrayani, Husna efrida, Suci
Hardiana, Harri Nurcahyadi dan seluruh teman-teman ku kelas PMIa angkatan
2014 yang telah menyemangati penulis sehingga selesainya skripsi ini.
16. Terimakasih untuk seluruh pihak yang turut membantu penulis yang tidak bisa
di sebutkan satu persatu.
Penulis memohon maaf atas kesalahan dan kelemahan diri ini, karena
skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan kelemahan yang datang dari penulis
sendiri. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita
semua.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Pekanbaru, Mei 2018
Penulis,
FEBBY WULANDARI
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